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Почитувани,
Министерството

за

внатрешни

работи

врз

основа

на

Одлуката за утврдување на стратешки приоритети на
Владата на Република Северна Македонија во 2019г. утврди
стратешки

приоритети

и

приоритетни

цели,

кои

инкорпорирани во Стратешкиот план на МВР ќе го трасираат
развојот на министерството во периодот од 2019-2021г.
Програмите содржани во Стратешкиот план на МВР 20192021, се дизајнирани во насока на унапредување на
професионалноста,

а

со

цел

градење

капацитети

за

ефикасно и ефективно справување со предизвиците во
ерата на глобализација, кога светот е се повеќе меѓусебно
поврзан и меѓузависен. Новите облици на тероризам,
насилен екстремизам, трговија со дрога и организиран
криминал и закана од финансиска и економска криза
добиваат универзален карактер, претставувајќи вистинска

Во

2019-2021г.

фокусот

на

работењето

на

Министерството за внатрешни работи е насочен кон:
o

Одлучна и неселективна борба против организираниот
криминал и корупцијата, реформи во насока на владеење

закана не само за националната, регионалната, туку и за
меѓународната безбедност и стабилност.

периодот

на правото и зголемување на нивото на јавна безбедност;
o

Спроведување на реформи во Управата за безбедност и
контраразузнавање, учество во борбата со современите
безбедносни закани и предизвици, особено против
тероризмот и насилниот екстремизам;
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Со цел остварување на утврдените приоритети и цели, од

недискриминирачко

вработените очекувам високо ниво на професионалност,

спроведување на законите, департизација, отчетност и

одговорност, посветеност, личен ангажман, тимска работа и

транспарентност во работата на полицијата, како и

несебично

зајакнување

информатичко

активностите од Стратешкиот план, како и меѓусебна

информатичката

соработка и координација меѓу БЈБ, УБК и организациските

НАТО,

непристрасно

на

компјутерската

и

капацитетите
технологија

безбедност во министерството.

Скопје, Февруари, 2019 година

на
и

залагање

на

носителите

на

проектите

и

единици за потребите на МВР.

МИНИСТЕР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
ОЛИВЕР СПАСОВСКИ
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1.1 ВОВЕД
Стратешкото планирање е многу важен сегмент и претставува сеопфатен, комплексен процес насочен кон унапредување на
стручноста, ефикасноста, ефективноста и обезбедување континуиран развој на МВР. При изготвување на Стратешкиот план на МВР за
2019-2021г., особено внимание се посвети на актуелните политички и безбедносни состојби, со цел да се искористат предностите и
можностите кои ќе се укажат во услови на остварен напредок во процесот на интеграција кон ЕУ и НАТО, а воедно се имаа во предвид
недостатоците на министерството и ризиците во работењето. Утврдените стратешки приоритети и приоритетни цели на МВР за 2019г.
ќе обезбедат непречен и успешен развој на министерството, согласно утврдените стратешки приоритети и приоритетни цели на
Владата.
Стратешкиот план на МВР 2019-2021г. како краен продукт на стратешкото планирање содржи конструктивни, целисходни и
остварливи акции, систематизирани во проекти и активности, групирани во три стратешки програми:
1. Развој на полицијата
2. Национална безбедност и борба против тероризмот
3. Унапредување на заедничките функции на МВР
Програмите, потпрограмите, проектите и активностите содржани во Стратешкиот план, се утврдени врз основа на извршените
анализи и согледувања од безбедносен и политички аспект, имајќи ја во предвид внатрешната состојба, надворешното опкружување,
засегнатите страни и корисниците на услугите. За секоја програма и потпрограма утврдени се показатели за успешност, преку кои ќе
се овозможи следење и мерливост на постигнатите резултати , со што се гарантира контрола, мониторинг и еваулација на успешноста
во спроведување на планираните проекти и активности.
Овој Стратешки план го подржува процесот на обезбедување предуслови во согласност со препораките од групата независни искусни
експерти, формирана од страна на Европската комисија во областите на: владеење на правото, исполнување на суштинските
стандарди за демократско владеење, транспарентност во јавните прашања и борба со корупцијата, како основа за консолидација на
безбедносниот систем во државните институции, се до целосно отстранување на нотираните недостатоци во системот за безбедност,
содржани во Извештајот на Прибе.
Имплементацијата на Стратешкиот план на МВР 2019-2021г. ќе обезбеди етаблирање на ефикасен систем на управување и
координација, како и понатамошен напредок во остварување на обврските кои произлегуваат од Извештајот на Европската Комисија
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за напредокот на Република Северна Македонија за членство во ЕУ и НАТО. Активностите се насочени кон понатамошен развој на
демократските принципи на полициското работење, развој на европските демократски вредности и подобрување на нивото на
доверба меѓу граѓаните и полицијата, а со цел министерството да биде сервис на граѓаните и да се обезбеди заштита и почитување на
човековите права и слободи.
Една од важните компоненти за успешно реализирање на предвидените активности во Стратешкиот план е неговата финансиска
поддршка. Средствата потребни за финансирање на програмите во Планот се предвидени во Фискалната стратегија за периодот 20192021г.

1.2. АНАЛИЗА НА СОСТОЈБА
Министерството за внатрешни работи со цел ефикасна и ефективна имплементација на стратешките приоритети на Владата во 2019г.
како и во насока за наградба на капацитетите за справување со секојдневните предизвици, гарантирање на безбедноста на граѓаните
и зголемување на нивната доверба во МВР, изврши согледување на постојната состојба, при што се користеа извештаите за остварен
напредок и извештаите за следење и еваулација за имплементацијата на Стратешкиот план на МВР 2018-2020, од органите во состав
на министерството (БЈБ и УБК) и организациските единици за потребите на МВР.
Клучни наоди од направените согледувања се:
 отпочнување на реформите во безбедносните служби, согласно препораките од Извештајот на Прибе, како и европските искуства;
 формирање на надворешен механизам за контрола на работата на полицијата;
 донесени Национални стратегии за борбата против тероризмот и насилниот екстремизам;
 имплементација на Стратегијата за развој на полицијата;

 зголемување на отчетноста и транспарентноста во работењето, со цел поголемо вклучување на јавноста во работата на полицијата и
јакнење на довербата помеѓу полицијата и граѓаните;
 унапредување на активностите во процесот за приклучување кон НАТО, целосно исполнување на партнерската цел за членство во
НАТО-мировните мисии, како и понатамошна едукација и учество во обуки организирани од НАТО;
 унапредување на соработката на Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал на национално и меѓународно ниво, во
делот на водење на заеднички истраги;
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 ставање во функција на Националиот Координативен центар за сузбивање на организиран и сериозен криминал;
 унапредување на форензички концепти преку имплеменитање на меѓународниот стандард ИСО 17025 во девет методи на работа,
како и отпочнување постапка за изградба на нов објект за стручните служби кои работат во делот на криминалистичко-технички
испитувања и вештачења;

 усогласување со европските стандарди и препораки за прифаќање и сместување на баратели на азил преку реновирање на
постоечкиот објект на Прифатниот центар за странци Гази Баба, Скопје, како и изградба на нов прифатен центар за странци;
 воведување на нови современи методи за документирање на прекршоците во делот на сообраќајот;
 воведување на нов концепт на работата на дежурните оперативни центри во подрачните организациски единици;
 реновирани пет полициски објекти во рамки на СВР и ПС од ОН, два објекта во кругот на МВР, магацин за оружје во касарната
„Ѓорче Петров“-Скопје, а во тек се постапки за реновирање на три објекти при СВР и ПС од ОН;
 набавена материјално-техничка опрема за униформираната полиција;
 конитинуирано спроведување специјализирани обуки, како и продуцирање на квалитетни и високостручни обучувачи за различни
области во работењето на министерството, со цел унапредување на обученоста на кадрите во МВР, унапредување на системот за
кариера и зајакнување на капацитетите за ефективно и ефикасно користење на човечките ресурси.

1.3. МИСИЈА
Министерството за внатрешни работи, спроведувајќи ги законските надлежности се стреми кон висок степен на безбедност,
сигурност, заштита на слободите и правата на граѓаните и подобрување на квалитетот на живеење во Република Северна Македонија.

1.4 . ВИЗИЈА
Република Северна Македонија – Најбезбедна држава во регионот
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1.5. ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ
Основни задачи на МВР се:
- остварување на системот на јавна и државна безбедност;
- спречување на насилно уривање на демократските институции утврдени со Уставот;
- заштита на животот и личната сигурност и имотот на граѓаните;
- спречување на разгорување на национална, расна, верска омраза или нетрпеливост;
- спречување на вршење на кривични дела и прекршоци, откривање на нивните сторители и преземање на други со закон
определени мерки за гонење на сторителите на тие дела;
- заштита и почитување на основните слободи и права на човекот и граѓанинот, гарантирани со Уставот, законите и ратификувани
меѓународни договори;
- одржување на јавниот ред и мир во државата;

1.6. СПЕЦИФИЧНОСТ
Министерството за внатрешни работи е надлежно за: остварување на системот на јавна и државна безбедност, спречување на насилно
уривање на демократските институции утврдени со Уставот, заштита на животот, личната сигурност и имотот на граѓаните,
спречување на разгорување на национална, расна или верска омраза и нетрпеливост, спречување на вршење кривични дела и
прекршоци, откривање на нивните сторители и преземање на други со закон определени мерки за гонење на сторителите на тие дела,
граѓански работи и други работи утврдени со овој и посебен Закон.
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1.7. СТРУКТУРА
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1.8 ОДНОСИ СО ОРГАНИТЕ ВО СОСТАВ
МВР го сочинуваат организациски единици за потребите на министерството и органи во состав на министерството. Организациските
единици за потребите на министерството се надлежни за вршење стручни работи во врска со вршењето на внатрешните работи, за
потребите на целото министерство.
Органи во состав на МВР се Бирото за јавна безбедност (БЈБ), задолжено за извршување на полициските работи и одржување на
јавниот ред и мир и Управата за безбедност и контраразузнавање (УБК), задолжена за извршување на работите сврзани со безбедноста
и контраразузнавањето. Со БЈБ и УБК раководат Директори кои по предлог на Министерот за внатрешни работи ги именува Владата.
Во текот на работењето, овие органи остваруваат меѓусебна соработка, а нивната активност преку директорите ја обединува и
координира Министерот за внатрешни работи.

1.9. ПРИОРИТЕТИ И ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛИ
Приоритет:
Одлучна и неселективна борба против организираниот криминал и корупцијата, реформи во насока на владеење на правото и
зголемување на нивото на јавна безбедност
Приоритетни цели:
 Јакнење на капацитетите на полицијата, користење современи истражни методи за превенција, спречување и борба со
организираниот и прекуграничниот криминал, илегалната миграција, трговија со луѓе и корупцијата;
 Подобрување на институционалните и кадровските капацитети на Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал и
целосна оперативност на Националниот Координативен Центар за сузбивање на организиран и сериозен криминал;
 Еднаков третман на полицијата спрема граѓаните и зголемување на нивната доверба спрема институцијата;
 Унапредување на јавната безбедност, вклучувајќи ја и безбедноста во патниот сообраќај;
 Подобрување на националната, регионалната и меѓународната соработка.
Приоритет:
Спроведување на реформи во Управата за безбедност и контраразузнавање, учество во борбата со современите безбедносни
закани и предизвици, особено против тероризмот и насилниот екстремизам
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Приоритетни цели:
 Реформи согласно Извештајот на Прибе;
 Хармонизација на националната со европската регулатива и развивање на методи и стратегии во борбата против тероризмот и
насилниот екстремизам;
 Превенција, профилирање, проценување, заштита и сузбивање на тероризмот и насилниот екстремизам, детектирање на сите
облици на противуставни дејствија поврзани со тероризмот и насилниот екстремизам, како и јакнење на мерките за пресекување
на финансиски приливи поврзани со овие негативни безбедносни појави;
 Откривање и попречување на сите потешки форми и облици на организиран криминал кои самостојно или во спрега со домашни и
странски екстремни структури се насочени кон подривање на економско-финансискиот систем и загрозување на демократските
институции, стабилноста и безбедноста на државата.
Приоритет:
Активно учество во процесот на евроинтеграциите и НАТО, непристрасно и недискриминирачко спроведување на законите,
департизација, отчетност и транспарентност во работата на полицијата, како и зајакнување на капацитетите на информатичко
компјутерската технологија и информатичката безбедност во министерството
Приоритетни цели:
 Јакнење на професионалните административни капацитети во министерството за исполнување на обврските од Националната
програма за усвојување на правото на ЕУ (НПАА) и усогласување на националното законодавство со законодавството на ЕУ;
 Активно учество во партнерски и останати програми на НАТО;
 Примена на системот на кариера на вработените во МВР со почитување на правата за унапредување и распоредување на
вработените, согласно нивниот стручен и професионален капацитет;
 Имплементација на родовата перспектива и обезбедување подеднаков третман и можности;
 Јакнење на независноста и капацитетите на Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални
стандарди, во насока на ефикасно откривање на непрофесионално и незаконито постапување на припадници на министерството
во случаи на директна или индиректна нивна инволвираност во кривични дејствија;
 Обезбедување на потребна и квалитетна ИКТ инфраструктура и човечки ресурси, со имплементација на мерки за задржување на
постојниот ИКТ кадар и стандарди за информатичка безбедност.
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1.10. ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ВО 2017 ГОДИНА
I. Во 2017г. програмата „РАЗВОЈ НА ПОЛИЦИЈАТА“ е разработена во пет потпрограми, а се постигнати следните резултати:
 Во потпрограмата „Јакнење на капацитетите во делот на понатамошна професионализација на БЈБ“ :
 Во рамките на проектот „Заштита на децата од насилство и промовирање на социјална инклузија на децата“:
 изработени се поединечни извештаи за Креирање на Коментари на Законот за правда на децата;
 извршено е мониторирање и направена е проценка на постоечките системи за собирање податоци од релевантните институции;
 едуцирани се полициските служби за креирање индикатори за следење на состојбата со децата жртви од насилство, преку
реализација на девет работилници;
 олеснето е собирањето податоци за деца-жртви на насилство, согласно креираната листа со шест индикатори;
 ревидиран е модул за меѓусекторски тимови за работа со деца-жртви на злоупотреба, занемарување и насилство и реализирана
обука за национални обучувачи;
 За проектот „Интегриран план за поддршка на нуклеарна безбедност“;
 од страна на меѓуресорската работна група изготвен е Интегрираниот план за поддршка на нуклеарна безбедност, но истиот
сеуште не е усвоен;
 согледана е состојбата на северниот, источниот и западниот дел на границата заради детектирање и ажурирање на системите и
мерките за детекција, заради евентуална надградба на опремата или обезбедување нова опрема за граничниот простор, согласно
Програмата на активности на МААЕ;
 За зголемување на заштитата на правата на децата, со финансиска поддршка од страна на мисијата на ОБСЕ во Скопје, испечатен е
Прирачникот за права на жртви на кривични дела наменет за полициските службеници, со што е олеснето и стандардизирано
полициското постапување;
 За унапредување на соработката со заедницата и локалната самоуправа одржани се две регионални средби (СВР Скопје и СВР
Струмица), на кои е презентиран концептот и придобивките од формирањето на локални совети за превенција;
 Во насока на зајакнување на улогата на полициските службеници, реализирана е дводневна обука (со поддршка на ОБСЕ) во Скопје
за Отсеците за превенција, со која полициски службеници се едуцирани за идентификување, превенирање и истрага на казниви дела
сторени од омраза;
 За утврдување индикатори за идентификација на можни носители на терористички активности и нивно следење, како и утврдување
индикатори за идентификација на можни цели на напад, учествувано е на работилница во организација на Глобалниот центар за
безбедносна соработка, Женевскиот центар за безбедносна политика и Хедаја–форум за борба против тероризмот и насилниот
екстремизам;
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 Реализирана е обука за дејствување во кризни состојби со едукација за справување со сериозни инциденти, на која присуствувале
полициски службеници од БЈБ;
 Учество на три работилници, согласно Програмата на CMEEP SEE (Совет за цивилно планирање во вонредни ситуации за земјите од
ЈИЕ) во соработка со Амбасадата на САД и воено инжинерскиот корпус на САД за проценка на подготвеност и одговор во итни
ситуации, за изготвување на План, развивање на концепт и подготвување вежби на национално ниво;
 Реализирани се каскадни обуки на полициски службеници за препознавање на заканите од тероризам, превенирање на можни
терористички напади и подигање на свеста за важноста на превенцијата, како и работење преку партнерство со локалните заедници.

 Во втората потпрограма „Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на криминалистичите работи и сузбивање на организиран

криминал“ постигнати се следните резултати:
 постапувајќи по препораките на Планот 3-6-9 за операционализирање на Националниот координативен центар за сузбивање на
организиран и сериозен криминал (НКЦСОСК), обезбедени се просторни услови, завршени се активностите за материјалнотехничко опремување и интернет линија за поврзување со базите на податоци со институциите вклучени во НКЦСОСК;
 во областа на недозволена трговија со дрога во координација со ДЕА и соработка со земјите од регионот и ЕУ сузбиени се две
организирани криминални групи: криминална група инволвирана во организирање на транспорт на хероин и марихуана од
Р.Турција преку Р.Грција до Република Северна Македонија и Р.Албанија и криминална група инволвирана во организирање на
транспорт на хероин од Р.Турција, Р.Албанија, Швајцарија до западно-европските држави), додека на територија на нашата држава
откриена е една лабораторија за производство на амфетамин, опрема за производство и поголема количина на синтетичка дрога;
 во областа на криумчарење мигранти сузбиена е организирана криминална група составена од македонски и албански државјани и
лица-мигранти од Блискиот Исток, која делувала на територијата на повеќе држави од Европа, Блискиот и Средниот Исток;
 учество во две операции – едната за заштита на животната средина, во организација на Генералниот Секретаријат на Интерпол, а
втората за заштита на добра под привремена заштита и културното наследство во земјите членки на Интерпол (операцијата се
спроведува во содејство и координација со други државни институции: Царинска Управа и Управа за заштита на културно
наследство);
 учество на експертска група на третиот официјален состанок/конференција во Тирана, Р.Албанија, за борба против недозволена
трговија со оружје на ЈИЕ–SEEFEG, при што извршена е анализа на преземените активности и постигнатите резултати на групата
која функционира од 2015г., а се договорени понатамошни активности со конкретна динамика;
 за потребите на Централната канцеларија за борба против фалсификување пари е овозможен пристап до информатичкиот систем
на Народна Банка на Република Северна Македонија;
 отпочнати се активности за креирање процедури за соработка меѓу МВР и Управата за извршување санкции, односно формирана е
меѓуресорска работна група со членови од МВР, Управата за извршување на санкции и од Казнено-поправни установи, изготвени се
работни верзиии на протоколите за размена на информации и соработка;
 во рамките на Проектот „Унапредување на службата за криминалистичка техника согласно стандарите на ЕУ и акредитација на
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нови методи во ОКТИВ“ активностите се во фаза на обезбедување документација, како основ за добивање одобрение за градење на
објект. Во однос на одржување на системот на квалитет по стандард ISO/IEC 17025 и акредитирање на нови методи по стандард
ISO/IEC 17025, новиот опсег на акредитација на организациската единица за криминалистичко-технички испитувања и вештачења
е зголемен на вкупно седум методи;
 во делот за меѓународната полициска соработка извршено е автоматско поврзување на системот за контрола на патници и возила
со базите на ИНТЕРПОЛ за украдени/изгубени патни исправи и моторни возила, како и проширување на ИНТЕРПОЛ алатката (база
за украдено/изгубено оружје) во рамките на МВР;
 во областа на компјутерскиот криминал изготвени се студија на изводливост на Стратегијата за компјутерски криминал и студија
на изводливост за Стратегија за компјутерска безбедност, анализа на надлежностите, законска регулатива и капацитети на сите
институции во земјава кои имаат надлежност или активности поврзани со компјутерска безбедност, а избран е најсоодветен модел
на Стратегија за компјутерска безбедност.
Во делот на едукативните активности насочени кон стекнување на нови знаења и вештини на вработените постигнат е напредок во
подигнување на повисок степен на нивните компетенции преку учеството на:
 13 обуки кои разработуваат различни проблематики од областа на организираниот и сериозен криминал;
 пет меѓународни конференции за: менаџирање и преговори во кризни ситуации, справување со предизвиците од насилен
екстремизам и радикализација кои водат кон тероризам, соработка на кривично правниот систем, зајакнување на заштитата на
сведоците во борбата против организираниот криминал, тероризам и корупцијата и меѓународна соработка во борба против
организиран криминал. Воедно, учествувано е и на една експертска мисија TAIEX за пренесување на искуство во областа на
истрагите за сузбивање на фалсификувани валути и монети и анализа на постоечката легислатива;
 10 работилници поврзани со: истраги и судења поврзани со странски терористички борци, најдобрите практики од областа на
човековите права помош на жртвите, спроведување финансиски истраги, методологијата за релевантен статистички систем за
мониторинг на анти-корупциска политика, менаџирање на одземен и конфискуван имот, мапирање на состојбата со
криумчарење на мигранти и трговија со луѓе, зацврстување на полициската соработка во борба против НТ со наркотични дроги и
размена искуства и најдобри пракси во борба протв трговија со луѓе и криумчарење мигранти.
3. Во потпрограмата „Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на полициските работи од општа и посебна надлежност и за
унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата“:
 во насока на јакнење на капацитетите во делот на полициските работи од општа и посебна надлежност во рамките на проектот
„Оперативен комуникациски центар“, ставен е во функција Центарот за известување и координација во СВР Тетово.
 за зајакнување на капацитетите за унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата учествувано е на 16-иот
Меѓународен симпозиум за “Унапредување на полициските работи за безбедност во сообраќајот“ во Суботица, Р.Србија и
меѓународниот саем за сообраќај “Intertraffic“ во Истанбул, Р.Турција.
 Во рамките на проектот „Видео надзор на место за контрола на возила и возачи“ од страна на работната група која работи на
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пилот проектот „Мобилен систем за снимање со камери“ во соработка со ИЦИТАП-Скопје, разгледани се можностите за негово
проширување кај полициските службеници кои вршат контрола и регулирање на сообраќајот на патиштата.
 Во проектот „Електронски записник од увид во сообраќајна незгода“, изработен е дизајн, програмирано е софтверско решение и
истиот ќе продолжи да се спроведува во Секторите за внатешни работи при МВР.
4. Во рамки на потпрограмата „Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на граничното управување и миграција“.
 за реализација на иницијативaта за меѓусебно поврзување на Заедничките контакт центри во земјава со останатите Заеднички
контакт центри во Европа, отпочнато е со имплементација на Проект на ОБСЕ „Поддршка на развој и одржливо функционирање
на механизмот за регионална соработка преку зајакнување на капацитетите на Центрите за полициска и царинска соработка во
Југоисточна Европа”.
 Подобрена е соработката со Р.Грција во меѓународни иницијативи и регионални проекти (Проект на IOM, Салзбуршки форум,
EMPACT Конференција); одржани средби на централно ниво меѓу директорите на полициите на Репубика Северна Македонија и
Р.Грција; реализирана заедничка обука со поддршка на Амбасадата на САД и средби и контакти со грчкиот офицер за врска во
земјава;
 За унапредување на соработката и координацијата со FRONTEX одржани се повеќе координативни состаноци на работната
група задолжена за склучување Договор за статус меѓу ЕУ и Влада на Република Северна Македонија за европска гранична и
крајбрежна стража - Frontex; реализирани се 10 заеднички оперативни активности; учество во проект „Регионална поддршка на
управувањето со сензитивна миграција во делот на Западен Балкан и Турција“ во рамки на ИПА II;
 за справување со новите предизвици и облици на загрозување континуирано се врши размена на податоци и информации со
надлежни служби на други држави преку воспоставени канали за соработка (Интерпол, Мрежата за анализа на ризик на Frontex
и платформите за рано предупредување); одржување и подобрување на условите на мигрантите сместени во Прифатниот центар
за странци и изградба на нов објект на Центар за прием на странци, кој се реализира во рамки на ИПА 2016;
 за зајакнување на оперативните капацитети и зголемување на ефикасноста во работењето на припадниците на граничната
полиција набавени се локален команден и контролен центар со опрема за граничен надзор, 56 специјализирани возила, 13
теренски четвороцикли и опрема на граничен надзор.

5. Во рамки на потпрограмата „Јакнење на капацитетите на Специјализираните полициски служби“.
 подигнато е нивото на обученост на персоналот во областа на обезбедување и заштита на определени личности и објекти со
континуирани тренинзи и обуки за зголемување на физичката подготвеност на полициските службеници, реализирани 11 обуки
во соработка со Центарот за обука на МВР и две обуки во соработка со ОБСЕ и две меѓународни обуки;
 подигнато е нивото на обученост на персоналот во областа на специјални полициски операции со организирање 45 општи и
специјализирани обуки;
 зајакната е оперативната ефективност на воздухопловни единици со извршено кадровско доекипирање на Хеликоптерската
единица за посебни намени со летачи-техничари.
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II.Програмата „НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ И БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ“ е разработена во четири активности при што:
 доставени се предлози за измена и дополнување на „Упатството за работење во ДКП-та на Република Северна Македонија во
кризна, вонредна и воена состојба на МНР“ до Министерството за надворешни работи и истите се прифатени од нивна страна;
 учество на три директорски и седум експертски средби;
 иницирана соработка со една безбедносна служба, додека активностите за соработка со Европол, СТI и други безбедносни
структури/организации се одвиваат во континуитет;
 отпочнати се активности за изработка на две нови стратегии, Национална стратегија за борба против тероризам и Национална
стратегија за превенција од радикализација и насилен екстремизам. За оваа активност, именувани се: Национален координатор за
спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам, заменик Национален координатор за борба против тероризам,
заменик Национален координатор за спречување на насилен екстремизам, како и формиран е Национален комитет за спречување
на насилен екстремизам и борба против тероризам.
III. Програма „УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ФУНКЦИИ ВО МВР“, разработена во пет потпрограми, а се постигнати
следните резултати:
1. Во потпрограмата „Управување со човечки ресурси“ од аспект на примена на принципот на родовна еднаквост изготвени се
оперативни планови на годишно ниво, по области: човекови права, борба против трговија со луѓе, родово базирано насилство, жените,
мирот и безбедноста. Исто така, кога се спроведуваат обуки се посветува внимание на родовата застапеност на слушателите. Во
министерството од вкупниот број на вработени, 85.35% се мажи и 14.65% се жени, од кои:
- униформирани полициски службеници се 91.5% мажи и 8.5% жени;
- неуниформирани полициски службеници се 81.5% мажи и 18.5% жени;
- овластени службени лица се 37.01% мажи и 62.99% жени.
Со цел исполнување на начелото на соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници, а согласно
обврските кои произлегуваат од Стратегијата за соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците кои не се
мнозинство, состојбата за правична застапеност на ниво на МВР е: Македонци 77.38%, Албанци 18.89% Срби 1.39%, Турци 1.02%, Роми
0.67%, Власи 0.17% и останати 0.49%.
Во овој дел целосно е реализирана активноста Изготвување софтверска програма за полагање на приправнички испит по електронски
пат со што е овозможено електронско полагање на приправнички испит на нововработените во министерството.
2. Во потпрограмата „Зајакнување на капацитетите за внатрешна контрола, професионални стандарди и спроведување на
антикорупциска програма“ со цел воспоставување на професионална служба преку континуирана контрола на работата на
полициските службеници и санкционирање на незаконско однесување, иницирани се постапки за утврдување на дисциплинска
одговорност против 355 (244 ) полициски службеници.
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Во рамки на проектот „Јакнење на почитувањето на човековите права при полициското постапување“, со цел професионално
усовршување на Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди (ОВККИПС) од страна на
странски експерти изработени се модули за обука на тема „Истрага во однос на професионалните стандарди и интегритетот“ и
„Ефективни истраги за утврдување на кривични дела и проверки за утврдување на дисциплинска одговорност“.
Во однос на реализација на Планот за откривање на корупцијата, спроведени се 136 контроли во организациски единици на МВР, при
што откриени се 13(8) кривични дела од областа на корупцијата или со елементи на коруптивно однесување.
Согласно надлежноста на ОВККИПС, транспарентност во работењето се остварува со благовремено доставување одговори до
подносителите на претставките (незаконско и непрофесионално постапување спрема граѓаните од страна на полициските
службеници), по извршени проверки доставени се 925 одговори и известувања до граѓани, девет одговори до НВО, 105 одговори до
правни лица и 59 одговори до адвокати.
Од вкупно примените 25 поднесоци од Народниот правобранител, одговор е доставен на 25 претставки . Исто така, од 1.200 (1.391)
случаи за кои се вршени проверки, 894 (1.069) или 74,5% се предмети кои се постапувани врз основа на добиени претставки од граѓански
и правни лица во кои се посочени неправилности извршени од страна на вработени во МВР, a останатите се по добиени известувања,
сознанија и др.
3. Во потпрограмата „Интеграција во НАТО и безбедност на класифицирани информации“, успешно е завршен 17-от циклус на
Годишната национална програма за членство на Република Северна Македонија на НАТО 2017-2018г. и започнат е 18-от циклус на МАП
процесот на интеграција на Република Северна Македонија во НАТО.
Со цел подобрување на техничката и физичката безбедност на објектите и просториите во кои се врши прием, размена, чување и
дистрибуција на класифицирани информации, изработени се проектни задачи и техничка спецификација за потребната опрема, како
и утврдени се простории за безбедносни зони.
Одржани се две обуки за полициски офицери на ООН во мировни мисии , при што обучени се тројца припадници на МВР/од кои две
жени- полициски офицери/ и истите се имаат стекнато со меѓународно признаен сертификат.
* * *
Активности на ИПА програмата:
 Проектот ИПА 2012 ,,Зајакнување на националните капацитети во борбата против организираниот криминал и корупција”
(составен со две компоненти, од кои МВР е носител на компонента 2 „Понатамошно јакнење на капацитетите за борба со
организиран и сериозен криминал) по спроведена практична имплементација, истиот е реализиран во 2018г;
 Проектот ИПА 2012-2013 „Секторски план за поддршка на Секторот за правда, внатрешни работи и човекови права“, за
постигнување на резултатите од Мерката 2 „Јакнење на националните капацитети за борба против организираниот криминал“, по
спроведена практична имплементација, мерката во 2018г. е реализирана;
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Во однос на Мерката 5 „Воспоставување на бизнис континуитет и центар за обновување на база на податоци како основа за идниот
шенгенски систем“, изработено е тендерско досие, а градежните работи се во завршна фаза;
ИПА 2013 „Надзор над градежните работи за воспоставување на ИКТ центар за опоравување од катастрофи и обезбедување на
континуитет во работата“, по потпишување на договорот, истиот во 2018г. започна со имплементација;
ИПА II 2014-2020 „Понатамошно зајакнување на капацитетите за истраги и увид на лице место“, е во фаза на имплементирање;
Во ИПА 2014 (Фаза 2) „Воспоставување на систем за опоравување од катастрофи и обезбедување на континуитет во работењето“,
склучен е договорот за набавка на опрема на ИКТ центар за опоравување од катастрофи и обезбедување континуитет во
работењето и проектот е во фаза на имплементирање;
Во ИПА 2016 Миграции и азил, гранично управување, борба против тероризам и организиран криминал“, изготвено и одобрено е
акциско фише за проектот, а активностите од акциското фише се имплементираат со директно менаџирање на делегацијата од ЕУ.

1.11. ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ВО 2018 ГОДИНА
Органите во состав и организациски единици за потребите на министерството, во 2018г. во рамки на програмите и потпрограмите во
Стратешкиот план на МВР 2018-2020г., преземаа интензивни и континуирани активности за остварување на приоритетите и
приоритетните цели на МВР за 2018г. Меѓутоа, дел од планираните активности поради недостиг на финансиски средства, не се целосно
реализирани, односно продолжена е временската рамка за нивна имплементација.
I. Вo рамки на стратешката програма „РАЗВОЈ НА ПОЛИЦИЈАТА“ во 2018г. се постигнаа следниве резултати:
1. Во потпрограмата „Јакнење на капацитетите во делот на понатамошна професионализација на БЈБ“:
 за „Зајакнување на работата на полицијата со заедницата“, во 2018г. новоформирани се 17 локални советни за превенција и тоа во
скопските општини (Карпош, Г.Баба, Арачиново, Петровец, Илинден, Сарај, Бутел, Чучер-Сандево, Шуто Оризари, Сопиште, Аеродром,
Ѓорче Петров, Зелениково, Студеничани) и општините Охрид, Виница и Врапчшите. Притоа, вкупнот број на локални совети за
превенција е 46, а во текот на 2018г. на подрачјето на 30 општини, локалните совети за превенција имаат одржано состаноци на
конкретни теми.
 за „Унапредување на заштитата на правата на децата“, во рамките на проектот „Кривично право ориентирано кон жртвата“, од
страна на 24 полициски советници од сите СВР-а, посетители на работилницата на тема „Обезбедување на потребната помош,
поддршка и заштита на жртвите на криминал“ (одржана во март 2018г.), од која произлегува нивната обврска да реализираат
работилници во нивните СВР со полициски службеници, одржани се 109 работилници, со учество на 1.945 полициски службеници од
униформираната и криминалистичката полиција.

18

Министерство за внатрешни работи

Стратешки план

2019-2021

2. Во потпрограмата „Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на криминалистичите работи и сузбивање на организиран криминал“:

 За развивање на капацитетите за финансиски истраги, преку примена на СОП за финансиски истраги, во јули 2018г. формирана е
Работната група во МВР за имплементација на Стратегија за јакнење на капацитетите за водење финансиски истраги и
конфискација на имот. Од страна на групата, изготвен е службен материјал за потреба од формирање на посебни организациски
единици во МВР за водење на финансиски истраги и проценка за нивен потребен број и каде истите би биле позиционирани. Покрај
тоа, изготвени се и дополнителни материјали (анализи на слабости и предлози), што би требало да се промени по одделни
проблематики, а започнато е и со изготвување акти потребни за спроведување континуирана обука за Финансиски истраги во
Центарот за обуки на МВР. Со оглед дека со формирање на организациски единици во МВР, ќе има потреба и од промена на СОП за
водење финансиски истраги, Одделот за криминалистичка полиција (ОКП) започна со првична анализа на постоечкиот СОП во
насока на негово ревидирање. Исто така, Одделот на состанок со Јавното обвинителство (на 05.10.2018г.), дал свое видување по
активности кои ги преземаат другите институции, а кои се поврзани со финансиски истраги. Дополнително, од страна на Одделот
изготвен е идеен проект „Финансиски истраги“, наменет за повеќе институции во земјава и истиот е претставен во Владата, пред
преставници на ЕУ и НВО, со цел да биде одобрен во рамки на ИПА 2020.
 За зголемување на капацитетите на Секторот за општ и насилен криминал во ОКП и соодветните организациски единици во СВР, во
однос на справувањето на потешките облици на кривични дела, одржани се работни средби во СВР Струмица и СВР Битола на кои
се согледале состојбите за активните криминалистички истражувања, а продолжува и комуникацијата меѓу СВР-а, со цел јакнење
на капацитетите за меѓусебна соработка. Покрај тоа, разменети се информации преку СЕЛЕК за конкретни кривично-правни
настани од областа на имотни и крвни деликти, претежно со Р.Албанија и Р.Србија.
 Во насока на зајакнување на капацитетите на Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал (ОСОСК) за
криминалистички истажувања, формирана е Национална единица за сузбивање на криумчарење на мигранти и трговија со луѓе и
изготвена е „Методологија за приоритизација на предмети на Одделот“, чие воведување и натамошно развивање ќе овозможи да се
елиминира забелешката од Извештајот на високата експертска комисија на ЕУ (извештај Прибе, септември 2017г).
 Во однос на зајакнување на капацитетите на Централната канцеларија за фалсификување на пари, од ноември 2018г. започна да се
спроведува планираниот Твининг лајт проект на тема „Зајакнување на капацитетите на системот за борба против фалсификување
на еврото“ (кој е во рамки на ИПА програмата на ЕК и за чија реализација има обезбедено финансиски средства). Покрај тоа, во
рамки на активностите на Централната канцеларија за истраги во областа на фалсификување на пари, спроведени се обуки за
користење на е-регистарот за фалсификувани пари со поддршка на ОИТ, во седум СВР и нивните Надворешни канцеларии за
криминалистички работи, со цел да бидат опфатени сите организациски единици во МВР, а обновени се и податоците за полициски
службеници кои ќе имаат пристап до е-регистарот.
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 За јакнење на капацитетите за справување со корупцијата од среден и висок профил и поврзаност со кривични дела од организиран
криминал, полициски службеници од економски криминал, учествуваа на 9 едукативни активности.
 Во рамки на проектот „Превенција од насилниот екстремизам, радикализација и тероризам преку полициското работење во
заедницата“, спроведени се обуки за околу 3.000 полициски службеници од униформираната и криминалистичката полиција, кои се
стекнаа со специфични знаења за радикализацијата, како важен сегмент во борбата против насилниот екстремизам и тероризам.
Во врска со активноста за изработка на анализата на ризици од трговија со луѓе и криумчарење мигранти, истата е реализирана со
изготвување на Ивештај за идентификуваните ризици, со предлози за нивно елиминирање или намалување на степенот на ризикот.
 Со цел „Зајакнување на капацитетите на ОСОСК за крималистичко разузнавачка анализа“, изработени се Предлог договор и
Протокол за соработка меѓу МВР и Управата за извршување на санкции.
 Во насока на „Зајакнување на капацитетите на Националниот координативен центар за сузбивање на организиран и сериозен
криминал“- (НКЦСОСК), обезбедено е негово кадровско зајакнување, со што покрај претставници од МВР и УФР, во НКЦСОСК
упатени се и претставници од Управата за финансиска полиција, Царинска управа и УЈП и ОЈО за сузбивање на организиран и
сериозен криминал. На претставниците од различните институции во Центарот, согласно овластувањата, доделени им се
привилегии и пристапи до базите на податоци и соодветни регистри во нивните институции, а во насока на негова
операционализација, извршено е првично тестирање на можностите за вкрстување на податоци од достапните бази на податоци во
НКЦСОСК. Започната е размена на информации, при што се евидентни конкретни резултати од неговото работење. Исто така, врз
основа на индикатори за можно перење на пари изготвени се и две анализи, со цел иницирање на заедничка координација и
соработка помеѓу МВР, УФР, УФП, УЈП и ЦУ заради натамошно криминалистичко истражување. Отпочнато е и со поддршка во делот
на меѓународната полициска соработка, односно предмет на проверка се македонски и странски државјани за кои странски
полициски служби доставиле информации или барања за проверки преку каналите на INTERPOL, EUROPOL, ILEKUS и SELEC, и тоа
во наведениот период примени се 10 барања за проверка на 82 лица, македонски и странски државјани.
Во делот на обуки на вработените за размена на информации и изработка на аналитички продукти, претставници од НКЦСОСК
учествуваа на работилница на тема „Меѓуинстутиционална соработка“ (во рамки на проектот ИПА 2012-„Зајакнување на
капацитетите за борба против организираниот криминал и корупција)“, одржана во мај 2018г. На истата учествувале и претставници
од повеќе организациски единици во МВР, како и претставници од УЈП, УФП и ЦУ и други релевантни институции. Воедно,
реализирана е и студиска посета од 12-16.11.2018г. на пет претставници од НКЦСОСК (МВР, ЦУ и УФР) во Унгарија во TIBEK
(Национален аналитички центар на унгарските безбедносни служби) заради согледувања на искуства и функционалности кои
треба да се развиваат во НКЦСОСК.
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 Во рамки на проектот „Унапредување на службата за криминалистичка техника согласно стандарите на ЕУ и акредитација на нови
методи во Одделот за криминалистичко-технички испитувања и вештачења“ (ОКТИВ), се реализира активноста „Јакнење на
форензичките капацитети“, во чиј рамки отпочната е постапката за обезбедување маркица за изградба на зграда, но истата сеуште
не е добиена. Паралелно со тоа, се работи на детален внатрешен дизајн на зградата.
За „Акредитацијата“, спроведен е Годишниот надзор од Институтот за акредитација на Република Северна Македонија (ИАРСМ), при
што е направена проверка на претходно акредитираните методи како и на двете ново пријавени методи по стандардот ISO 17025. Од
страна на наведениот Институт, доставена е официјална потврда за успешно поминат годишен надзор и издаден е нов Прилог кон
сертификатот за акредитација на ОКТИВ со важност од 16.11.2018г. Во врска со стандардот 17020, во тек е имплементација на
Твининг проектот “Понатамошно јакнење на капацитетите за истраги на место на настан“. За исполнување на предусловите за
акредитација по стандардот ISO 27001, Одделот воведе дополнителни безбедносни мерки за контрола на сервер-салата.
Во однос на „Информатичка модернизација“, од страна на ОКТИВ континуирано се надградуват и усовршуват работните процеси,
инкорпорирани во електронскиот систем за криминалистичко-техничка евиденција на увиди, вештачења и други активности кои се
преземаат од страна на организациските единици за криминалистичка техника на регионално и локално ниво во МВР. Исполнети се
приоритетните предуслови за намалување на веројатноста од појава на несакани последици, како и затајување на хардверски
компоненти и прекин на довод на електрична енергија со што во сервер салата на Одделот воведени се три дополнителни
приклучоци за напојување кон агрегатската струјна инсталација на МВР, а во функција се поставени и дополнителни два UPS уреди.
Воедно, изработен е модул за изготвување извештаи од извршени анализи за присуство на алкохол и метаболити во примероци крв
и урина, како и модул што генерира извештај за потребите на фокалната точка за оружје за потребите на ОКРА.
 За „Зајакнување на меѓународната полициска соработка и усогласување со ЕУ и Шенгенското право“, а во насока на поефикасно
користење на алатките и сервисите на меѓународните полициски организации (FIND, ASF, iARMS, SIENA,итн.), преземени се
следниве активности:
 одржана е Регионална работилница за подобрување на работата на Заедничките Контакт Центри (ЗКЦ) на Граничната
полиција, надлежни за полициска и/или царинска соработка (11/14.06.2018г. во Струмица, во организација на ОБСЕ
Канцеларијата во Скопје), по што изготвена е Информација во која се констатирани состојбите и потребите за воспоставување
СИЕНА апликација во ЗКЦ;
 пристапено е кон модернизација на полициските системи СМПС - Одделението НЦБ ИНТЕРПОЛ Скопје, со употребата на
алатката FIND (Fixed INTERPOL Network Database) се направи поврзување на граничните евиденции во МВР со ИНТЕРПОЛ I24/7 мрежата, со што од 17.12.2018г. при проверка на патници, патни документи и моторни возила на граничните премини во
земјава, се врши автоматска проверка во евиденциите на ИНТЕРПОЛ за потраги по лица, документи и моторни возила. Како
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првичен резултат на поврзувањето е лишување од слобода на лице на ГП „Ќафасан“, врз основ на меѓународна потрага од
ИНТЕРПОЛ-Будимпешта за кривични дела од областа на илегалната миграција.
 Секторот за комјутерски криминал и дигитална форензика е поврзан со мрежата на ИНТЕРПОЛ, со што се овозможува пристап
до базите на ИНТЕРПОЛ за комјутерски криминал.
 За „Зајакнување на капацитетите на Секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика“, во делот на дефинирање Процедури
за обезбедување на дигитални докази од Интернет и Меѓународни Интернет сервис провајдери реализирана е работилница на тема
„Он-лајн Финансиски измами и измами со платежни картички“, подржана од проектот „IPROCEEDS“, како заеднички проект на ЕУ и
Советот на Европа.

3. Во потпрограмата „Јакнење на капацитетите во делот на полициските работи од општа и посебна надлежност и за унапредување
на безбедноста на сообраќајот на патиштата“, постигнати се следниве резултати:
 во насока на „Јакнење на капацитетите на Секторите за внатрешни работи и полициските станици од општа и посебна надлежност“,
завршени се постапките за реновирање и санација на објектите: СВР Велес, ПС ОН Драчево, ПС ОН Кичево, ПО Галате, ПО Зајас, два
објекта во кругот на МВР, магацин за оружје во касарната „Ѓорче Петров“-Скопје, додека се уште продолжуваат постапките во СВР
Битола, ПС ОН Бит Пазар, ПС ОН Кисела Вода;
 во рамки на проектот „Оперативен комуникациски центар“ од 01.05.2018г. функционира ЦИК-от во СВР Битола, а од август, 2018г. се
отпочнати активности за ставање во функција на ЦИК при СВР Штип;
 за „Зајакнување на капацитетите за унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата“, за подрачните организациски
единици и за Мобилната единица за безбедност на сообраќајот на патиштата набавени се 80 уреди за алкотестирање и 30 уреди за
мерење на брзината на движење на возилата;
 во насока на „Развивање соработка на Секторот за сообраќајни работи со службите за контрола регулирање на сообраќајот од
регионот и соседните земји“, во мај, 2018г. претставници од СВР Скопје и МЕБСП, присуствуваа на Регионална обука за
пресретнување на дрога на автопати, одржана во Тирана, Р.Албанија;
 во рамки на проектот „Електронски записник од увид во сообраќајна незгода“, во септември, 2018г. отпочнато е со спроведување на
пилот проект „Електронски записник од увид во сообраќајна незгода“, на подрачјето на СВР Тетово, а кон крајот на годината
започнато е спроведување на овој пилот проект и на подрачјето на СВР Куманово и СВР Скопје.
4. Во потпрограмата „Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на граничното управување и миграција“:
 „Унапредувањето на прекуграничната полициска соработка“, во еден сегмент се остварува преку Контакт центрите за полициска
соработка со сите соседни земји, освен со Р.Грција. Како резултат на успешното функционирање на Заедничките центри за полициска
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соработка, истите многу често се користат и од страна на Царинските службеници, што на извесен начин го проширува опсегот на
нивната работа и значење. Од страна на Одделот, во повеќе наврати во билатералните средби со претставници од МВР на Р.Грција е
потенцирана потребата за отварање на Заеднички контакт центар и со оваа соседна земја.
За подобрување на соработката со Р.Грција, направени се 10 контакти меѓу надлежните полициски служби на двете страни, на кои се
разменувани информации за состојбата долж заедничката државна граница, но и за други тековни прашања од секојдневното
работење. Во јули, 2018г. во Солун се одржал шестиот состанок на Постојната мешовита гранична комисија со Р.Грција, на кој се
разгледувале прашања поврзани со состојбата на граничната линија, во надлежност на наведената комисија, а во септември истата
година, одржана е средба на регионално ниво меѓу претставници на армијата на Р.Грција и македонската секторска мешовита
погранична комисија за гранични инциденти, со цел испитување, мерење и поставување на гранични пловки кои недостасуваат на
Дојранско Езеро, како и за проверка на други гранични пловки.
Соработката со FRONTEX во континуитет се одвива на многу високо ниво со зголемување на обемот на активности во кои се вклучени
припадници на Граничната полиција и тоа:



во заедничките операции на FRONTEX, VEGA Children 2018 (втора фаза) и „Флексибилни оперативни активности 2018 за граничен
надзор на копно“, JO FOA 2018 –Land, JO Alexis –Air;




учество во програмата за размена на персонал во рамки на заедничка операција ЈО Focal Points 2018 Land;
учество во обуки, состаноци, работилници и конференции во организација на FRONTEX во областите: фундаментални права,
трговија со луѓе, интегрирано гранично управување, анализа на реализираните заеднички операции на копнени и воздушни
граници и организирање на заеднички операции во нареден период, основна обука, анализа на ризик, прибирање и размена на
информации за патниците и сл.

Воедно, по завршувањето на преговорите, извршено е парафирање на Договорот за статус меѓу Владата на Република Северна
Македонија и ЕУ за акции спроведени од страна на Агенцијата за европска гранична и крајбрежна стража во Република Северна
Македонија, согласно кој припадниците на полициските служби од европските држави кои ќе учествуваат во заеднички операции во
земјава, организирани од страна на FRONTEX, ќе добијат извршни овластувања, согласно Оперативниот план за реализација на
заедничката операција.

 Во насока на „Справување со новите предизвици и облици на загрозување“ во континуитет се разменуваат информации со
соседните и европски земји, согласно утврдените и прецизно дефинирани канали на соработка и размена на информации.
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Во текот на 2018г. реализирани се вкупно 37 обуки на кои партиципирале припадници на граничната полиција. Истите биле од
различни области од доменот на полициското работење, првенствено од интерес на граничната полиција, а се спроведени во
соработка со повеќе партнерски организации на МВР: FRONTEX, IOM, Амбасада на САД-EXBS и ICITAP програма, Амбасада на
СРГерманија и истите ги следат современите трендови и најдобри пракси за работа на граничните служби во регионот и ЕУ. Исто така,
согласно Планот за мерки и активности во периодот пред одржување на Референдумот, во граничната полиција беа спроведени и
обуки за улога на полицијата во спроведување на Референдумот, 2018 година.
Адаптиран е и ставен во функција посебен дел за сместување на баратели на азил, во постоечкиот објект на Прифатниот центар за
странци Гази Баба, Скопје. Активностите за изградба на нов објект за потребите на Центарот се реализираат согласно утврдената
динамика. Притоа, во рамки на проектот „Подготовка на инженерски услуги и тендерска документација за изработка на Прифатен
центар за странци и Форензичка лабораторија EuropeAid/132633/C/SER/multi“, се работело на изработка на дизајн на наведениот
објект.

 За „Зајакнување на оперативните капацитети и зголемување на ефикасноста во работењето на припадниците на граничната полиција“,
отпочнати се подготвителни активности за имплементација на одобрените средства на ЕУ проектот ИПА 2016 „Усогласување на
националниот систем со ЕУ и Шенген барањата за гранично управување, а во тек е постапка за избор на твининг партнер.
Со приемот на 16 нови теренски возила (модел Дачија Дастер), донација на Амбасадата на СРГерманија, зголемена е мобилноста на
патролните единици на граничната полиција, вклучувајќи ја и Мобилната единица за компензаторни мерки. Исто така, како резултат
на донации на опрема и спроведените стручно-специфичните обуки, Граничната полиција е подготвена професионално да одговори
на сите актуелни предизвици од доменот на откривање на фалсификувани документи. Воедно, во тек е реализација на проектот за
реновирање на просториите за чување на оружје во 16 полициски станици на Граничната полиција. Истиот се реализира во соработка
со ОБСЕ и во тек е постапка за избор на фирма (со претходно распишан меѓународен тендер) која ќе ја реализира наведената
активност. Техничката опременост на Граничната полиција е на солидно ниво и истата ги задоволува стандардите за современо
полициско работење во делот на граничното обезбедување.
5. Во рамки на потпрограмата „Јакнење на капацитетите на специјализираните служби“:
 Во насока на „Зајакнување на капацитетите на Одделот за обезбедување и заштита на одредени личности и објекти“, во 2018г. преку
свои ментори и обучувачи во континуитет се спроведуваа обуки на новопримени работници во делот на обезбедување на личности и
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ескортна придружба, улога и задачи на претходницата, обука за противпожарна заштита и други специјализирани обуки, а исто така
за 13 припадници на Одделот реализирана е обука за ментори.
 За „Зајакнување на капацитетите на Одделот за специјални полициски операции“, претставници од Одделот учествуваа на повеќе
специјализирани обуки и други едукативни активности, главно организирани со помош на инструктори од САД, а припадници на
Одделот учествуваа на Заедничка вежба-„Есенска бура“, одржана во Криволак, Скопје и на Меѓународна конференција за борба
против тероризам во Виена, Австрија.
 Во однос на материјално-техничкото доопремување и модернизирање со современа специјална опрема и вооружување, за
службениците на ЕСЗ се набавени по 200 комплети (вкупно 400 комплети) на униформи за урбана и рурална средина, 90 балистички
елеци, 150 борбени појаси, 100 АП и 70 eлектрични панели.
 Во насока на „Зајакнување на капацитетите на Единицата за службени кучиња“, зголемен е бројот на извршители во Единицата и
тоа: водичи на службени кучиња, инструктори за обука и сл.
II. Во рамки на стратешката програма „НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ И БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ“ , реализирани се следниве
активности:
 за „Спроведување на планот на активности кои произлегуваат од членството во SEEIC и MEC„:
 Управата за безбедност и контраразузнавање учествуваше на три директорски и три експертски средби, при што последната
директорска средба е одржана во рамки на безбедносниот форум, MEC Evc OM I (06 - 07 септември 2018г.) во Подгорица, во
организација на претседавачот на MEC, ANB, Црна Гора.
 Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање како претседавачи со SEEIC форумот, беа домаќини
на XVII SEEIC Пленарна средба „Stone Bridge“ која се одржа во Охрид (во периодот 03-05 октомври 2018г.) и на истата учестуваа
шефови на 15 служби од регионот;
 во насока на имплементирање на активностите кои произлегуваат за „Национална стратегија за борба против тероризмот„ и
„Национална стратегија за спречување на насилен екстремизам“ , припадници на УБК активно учествуваа на повеќе
работилници/меѓуресорски работни групи во рамки на Национален комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против
тероризам, како и во изготвувањето на работна верзија на Твининг фишето за проектот „Strengthening the prevention and counter
violent extremism and counterterrorism coordination capacities“ од ИПА програмата за 2016 година.
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III. Во рамки на стратешката програма „УПРАВУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ФУНКЦИИ НА МВР„:

1. Во потпрограмата „Воведување систем за управување со документи“ (DMS) започнато е фазно спроведување на проектот „Документ
менаџмент систем’“, во соработка со фирмата „ИнТек Систем„. Имено, првата фаза веќе се спроведува во ОСОСК, при што направена е
анализа на работните процеси, утврдени се документи кои ќе можат да циркулираат, како и донесен е документ за потврда на
кориснички барања. Воедно, во Одделот за информатика и телекомуникации реализирани се активности околу инсталација на
платформата на DMS.
2.Во потпрограмата „Управување со човечки ресурси“ активноста „Зајакнување на институционалните механизми и градење на
капацитети за вклучување на родовата перспектива во креирањето на политики и програми и соодветни буџети„ се реализира
континуирано преку:
 имплементација на обврските од Конвенцијата за спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство
(Истанбулска конвенција), при што усвоен е Национален план за спроведување на Конвенцијата за спречување и борба против
насилството врз жените и семејното насилство;
 донесен е Оперативен план за спроведување активности на ниво на министерството, согласно Националниот план и се
превземаат активности за негова имплементација;
 учество на претставник од МВР на 71 сесија на Комитетот на ОН за елиминација на дискриминацијата врз жената, на кој беше
презентиран периодичен извештај на Република Северна Македонија по Конвенцијата за елиминација на сите форми на
дискриминација врз жената (CEDAW);
 изготвен е Прирачник за полициски службеници за обезбедување на родово сензитивни услуги за поддршка на лица што
претрпеле семејно насилство и согласно истиот спроведени се четири обуки за обучувачи;
 работната група/формирана за спроведување на обврските кои произлегуваат од методологијата за родово одговорно
буџетирање/ изврши анализа на изборната програма за обука и изготви родово буџетска изјава за програмата за обука на МВР.
 Во насока на „Применување на рамноправна родова застапеност„ дадени се насоки од Координаторот за еднакви можности од
МВР до раководителите на сите организациски единици во БЈБ, со цел инкорпорирање на насоките и одредбите од Законот за
еднакви можности на жените и мажите во нивното понатамошно постапување, како и насоки до Одделот за финансиски прашања
за родово одговорно буџетирање во поглед на изготвување Предлог-буџетска пресметка и следење на реализацијата на Буџетот на
министерството.
 Во однос на „Задолжителна континуирана обука за практично полициско постапување„ формирана е работна група од страна на
Министерот за внатрешни работи, која покрај останатите задачи има обврска да направи анализа и проценка за физичката
подготовка, практичните постапки и самоодбраната, како и спортот во МВР од правен, стручен, организациски и информатички
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аспект. За таа цел, работната група достави Извештај со препораки до Министерот за внатрешни работи, при што
имплементацијата на оваа активност ќе зависи од дадените насоки од негова страна.
 Родовата застапеност во министерството во 2018г. процентуално изнесува 79.88% мажи и 20.12% жени, од кои:
 униформирани: мажи 48.84%, жени 5.52%;
 неуниформирани ПС: мажи 19.34%, жени 5.18%;
 ОСЛ: мажи 6.68%, жени 7.31%.

 Во текот на 2018г. согласно „Принцип на правична застапеност „ на ниво на министерството состојба за правична застапеност на
припадниците на заедниците е следна:

Македонци: вкупно 76.93%, од кои мажи 59.73%, жени 17.19%;

Албанци: вкупно:19.27%, од кои мажи 17.27%, жени 1.99%;

Срби: вкупно 1.42%, од кои мажи 1.10% и жени 0.32%;

Турци: вкупно 1.06%, од к ои мажи 0.86%, жени 0.20%;

Роми: вкупно 0.64%, од кои мажи 0.10%, жени 0.13%;

Власи: вкупно 0.18%, од кои мажи 0.09%, жени 0.09%;

Останати: вкупно 0.50%, од кои мажи 0.32%, жени 0.18%.
Од страна на Центарот за обука, во 2018г. преземени се сите потребни мерки за целосна реализација на планираните активности.
Притоа, направена е комплетна ревизија на наставните програми и задачи за учење, со што „Подобрувањето на квалитетот на
програмите за обука“ е направено, а за активноста „Унапредување на единиците одговорни за обуки во МВР, БЈБ и УБК“, освен
работни средби со Мисијата на ОБСЕ и со единиците за обука во БЈБ, СВР и РЦ за ГР, за целосно дефинирање на обврските и
задачите за подобрување на квалитетот на обуката, неопходно е да се извршат измени во Актот за систематизација и организација
на работните задачи.
Во рамки на проектот „Управно надзорни работи“ од страна на Одделот за граѓански работи, целосно е завршен проектот „Полесно
до личен документ“, со што е овозможено закажување на термини за издавање на лични документи на цела територија на
Република Северна Македонија преку мобилен оператор.

 Во рамки на потпрограмата „Зајакнување на капацитетите за внатрешна контрола, професионални стандари и спроведување
на антикорупциска програма“ , се постигнаа следниве резултати:
 Во насока на “Воспоставување на професионална служба и почитување на човековите права“, се бележи зголемување од 16% во
однос на добиени претставки од граѓани и правни лица за неправилности извршени од страна на вработени во МВР, односно е
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постапувано по 1.036 (894) предмети. При тоа, е констатирано дека за 614(579) случаи наводите во претставките се неосновани,
232(163) предмети се без исход, односно нема доволно докази за да се потврдат или отфрлат наводите во претставката, 131(93)
предмети наводите се основани, 47(34) предмети се делумно основани и 12(17) претставки се по друг основ, или нема основ за
постапување.
Исто така, доставени се 1.310 (952) одговори и известувања до граѓани, 25(девет) одговори до невладини организации, 99(105)
одговори до правни лица и 99(59) одговори до адвокати и од вкупно примените 32(25) поднесоци од Народниот правобранител,
одговор е доставен на 31 и 1 претставка е во тек;
 За „Имплементација на Прирачникот за полициски интегритет“, Одделот изготви План за спроведување на „Програмата за
јакнење на полицискиот интегритет на полициските службеници во МВР„ и согласно истиот, Одделот реализира 12 работилници
(СВР Скопје, Велес, Штип, Куманово, Битола, Охрид , СВР Струмица и гранична полиција) на кои присуствувале 278 слушатели;
 Во врска со активностите кои произлегуваат за Одделот од проектот „Јакнење на почитувањето на човековите права при
полициското постапување“, во јули 2018г. донесен е Правилник со измени и дополнувања на Правилникот на Одделот за
внатрешна контрола криминалистички истраги и професионални стандарди;
 Во однос на откривање корупцијата, незаконско и непрофесионално постапување, утврдени незаконитости во постапувањето на
вработените кои имаат обележје на кривично дело, од страна на Одделот поднесени се 15 кривични пријави против 19 вработени
во МВР за сторени 19 кривични дела и тоа осум „Злоупотреба на службена положба и овластување“ три „Малтретирање во
вршење на службата” и „Фалсификување на службена исправа” и по едно „Примање поткуп”, „Teшка телесна повреда”,„Против
правно лишување од слобода”, „Спречување на докажување” и „Несовесно работење во службата”;
 На превентивен план, од страна на Одделот извршени се 32 контроли во 96 организациски единици за утврдување на
алкохолизираност на вработените, почитување на работно време, употреба на службени возила и една контрола при одржување
на ракометен натпревар во СРЦ -Јане Сандански за проверка на злоупотреба на службени легитимации на вработените во МВР.
Во делот на едукативните активности претставници од Одделот учествуваа на:
 работилница на тема „Градење, планирање и управување со интегритетот„ во организација нa DCAF , одржана во Скопје;

 работилница одржана во рамки на МАТРА програмата за владеење на правото;
 тркалезна маса на тема „Спроведување на препораката на Советот на Европа во однос на ЛГБТ правата„ во организација на
Хелсиншкиот комитет за човекови права-ЛГБТ центар за поддршка;

 три билатерални средби, од кои една со Р.Бугарија и две со Косово, за продлабочување на соработката на служби од соседните
земји и ЕПАК;
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 прослава на 12-та годишнината од формирањето на полицискиот испекторат при МВР на Косово;

 обележување на 139-та годишнина од формирањето на МВР на Р.Бугарија;
 регионалниот форум на министерствата за внатрешни работи, на покана на МВР на Р.Бугарија, во врска со управување со
внатрешната коорупција и третиот годишен состанок на „Мрежата за зајакната регионална соработка на единиците за внатрешна
безбедност“;

 Конференција на земјите членки во EPAC/EACN насловена како „Повеќекратните предизвици бараат одржливи и
интерактивни решенија“, а во организација на Федералното биро за антикорупција на Австрија, одржана во Руст-Австрија.

Во насока на зголемување на транспарентноста во работењето, Одделот континуирано доставува извештаи за работа и други
документи за кои постои интерес кај јавноста, до Одделот за односи со јавност и стратешки прашања, со цел истите се објават на
интернет-страницата МВР.
4. Во потпрограмата „ Надградба на телекомуникациски и информатички систем во МВР“ активности се преземаа во три проекти,
при што:
 проектот „Резервно напојување на систем сали“ е целосно реализиран;
 за проектот „Воспоставување ИКТ центар за континуитет во работењето и опоравување од катастрофа “, во завршна фаза
се градежните работи, а техничкиот прием на објектот е планирано да се изврши во март 2019г., додека т ендерската постапка
за набавка на ИКТ опремата, агрегати, УПС системите, климатизацијата за систем салите и системот за техничко
обезбедување е целосно завршена;
 за проектот Оптичка мрежа на МВР “ е реализирана фаза I на релација Миладиновци – ГП „Богородица“, додека за фаза II, во
тек се активности за воспоставување на инфраструктура на релација Градско – Прилеп.
5. За потпрограмата „Интеграција во НАТО и безбедност на класифицирани информации“ во 2018г. постигнати се следниве
резултати:
 во насока на Имплементацијата на Годишната Национална програма за членство Република Северна Македонија во НАТО за
исполнување на партнерската цел Г1107, во периодот октомври – ноември 2018г. претставници на МВР учествуваа на две вежби
за меѓународен кризен менаџмент. Едната „Србија-2018“ е одржана во Белград, во организација на Евроатланскиот Центар за
координација на вонредни состојби на НАТО, додека другата „СЕССИМ-2018„ e одржана во Центарот за управување со кризи, со
цел за унапредување на соработката, координацијата и интероперабилноста помеѓу државите од ЈИЕ во кризни состојби;
 за реализација на активноста „Безбедност на класифицирани информации„ по констатирани недостатоци (во делот на
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административна безбедност, безбедност на лица корисници на класифицирани информации и физичка безбедност во
организациските единици каде што се создаваат, чуваат и ракуваат со класифицирани информации) изготвена е инструкција
со конкретни насоки за надминување на недостатоците;
во делот на активноста „Изготвување на Оперативни процедури за безбедност на системите„ изработена е документација за
акредитација на ИКТ системот на Регистарот за странски класифицирани информации во МВР до степен „Строго доверливо“ во
согласност со барањето од ДБКИ и планот за создавање безбедносни услови за размена на НАТО класифицирани информации
до степен „Строго Доверливо“ со Регистарот за странски класифицирани информации во МВР во електронска форма.

1.12. ПРОГРАМИ
Стратешките програми содржани во планот заедно со компонентите имаат континуитет од минатата година. Стратешкиот план на
МВР за период 2019-2021г. содржи 3 програми, преку кои ќе се остваруваат стратешките приоритети и приоритетните цели на Владата
на Република Северна Македонија. Програмите се разработени во 10 потпрограми, поддржани со проекти, мерки и активности,
произлезени од мисијата на МВР, а со чија реализација би биле поблиску до остварување на визијата на министерството.
Стратешкиот план ги содржи следниве програми:
1.12.1. „РАЗВОЈ НА ПОЛИЦИЈАТА“ - со 5 потпрограми :
1.12.1.1. потпрограма: „Јакнење на капацитетите во делот на понатамошна професионализација на БЈБ“;
1.12.1.2. потпрограма: „Jакнење на капацитетите на БЈБ во делот на криминалистичките работи и сузбивање на организиран криминал“;
1.12.1.3. потпрограма: „Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на полициските работи од општа и посебна надлежност и за
унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата“;
1.12.1.4. потпрограма: „Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на граничното управување и миграции“;
1.12.1.5. потпрограма: „Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на специјализираните полициски служби“.
1.12.2. „НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ И БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ“ се реализира преку 4 активности, од кои една е
планирана за реализација во 2019г., а останатите три активности се планирани за период 2019г-2021г.
1.12.3 „УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ФУНКЦИИ НА МВР“ - со 5 потпрограми :
1.12.3.1. потпрограма: „Воведување систем за управување со документи (DMS)“;
1.12.3.2. потпрограма: „Управување со човечки ресурси“;
1.12.3.3.потпрограма:„Зајакнување на капацитетите за внатрешна контрола, професионални стандарди и спроведување на
антикорупциска програма“;
1.12.3.4. потпрограма: „Надградба на телекомуникациски и информатички систем во МВР“;
1.12.3.5. потпрограма: „Интеграција во НАТО и безбедност на класифицирани информации“.
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1.12.1. ПРОГРАМА „РАЗВОЈ НА ПОЛИЦИЈАТА“
План за спроведување Програма
А: Оправданост и дизајн на Програмата
1. Образложение: Програмата „Развој на полицијата“ произлегува од Стратешките приоритети на Владата: Република Северна
Македонија - членка на НАТО и ЕУ“ и „Одлучна и неселективна борба со организиран криминал и корупцијата“, односно
приоритетните цели: „Одлучна и неселективна борба со организираниот криминал и корупцијата, реформи во владеење на правото,
изградба на независни институции и зголемување на јавната безбедност“, „Понатамошен развој на демократските принципи на
полициското работење за подобрување на нивото на доверба меѓу граѓаните и полицијата, вклучувајќи и почитување на човековите
права“ „Јакнење на владеењето на правото преку непристрасно и недискриминирачко спроведување на законите“ и „Заокружување на
процесот на реформа во полицијата“.
2. НПАА:Поглавје 24 „Правда, слобода и безбедност“ 24.1 „Легална и илегална миграција“ 24.4„Шенген и надворешни граници“ 24.6
„Борба против организиран криминал“ и „Борба трговија против луѓе“ 24.8 „Соработка во областа за борба против трговија со дрога“ и
24.10„Заштита на еврото од фалсификување“
3. Стратешки приоритети и цели на МВР:
Програмата е во функција на стартешкиот приоритет „Одлучна и неселективна борба против организираниот криминал и
корупцијата, реформи во насока на владеење на правото и зголемување на нивото на јавна безбедност“
Воедно, програмата е во функција на остварување на приоритетните цели:
 Јакнење на капацитетите на полицијата, користење современи истражни методи за превенција, спречување и борба со
организираниот и прекуграничниот криминал, илегалната миграција, трговија со луѓе и корупцијата;
 Подобрување на институционалните и кадровските капацитети на Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал
и целосна оперативност на Националниот Координативен Центар за сузбивање на организиран и сериозен криминал;
 Еднаков третман на полицијата спрема граѓаните и зголемување на нивната доверба спрема институцијата;
 Унапредување на јавната безбедност, вклучувајќи ја и безбедноста во патниот сообраќај;
 Подобрување на националната, регионалната и меѓународната соработка.
Цел на Програмата:
Обезбедување законитост, стручност и транспарентна ориентираност во вршење на функцијата на БЈБ
Показатели за успех на Програмата:
- примена на полициските овластувања во согласност со начелата на законитост, пропорционалналност и нужност;
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- стабилен јавен ред и мир во функција на зголемен степен на безбедност во државата;
- превентивно дејствување на полицијата преку зголемување на нивото на соработка и размената на информации со граѓаните и
локалната самоуправа;
- намалување на бројот на сообраќајни незгоди и последиците од истите со посебен акцент намалување на жртвите во сообраќајот;
- број на откриени к.д. криумчарење мигранти, прекршоци, илегални преминувања, злоупотреби на безвизниот режим, зголемен обем
на превентивни и репресивни активности.

Програмата е:

Хоризонтална

Потпрограми (компоненти) од Програмата:
Потпрограма 1:
Јакнење на капацитетите во делот на понатамошна
професионализација на БЈБ

Потпрограма 2:
Jакнење на капацитетите на БЈБ во делот на
криминалистичките работи и сузбивање на организиран
криминал

Потпрограма 3:
Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на полициските
работи од општа и посебна надлежност и за унапредување
на безбедноста на сообраќајот на патиштата

Вертикална
Показател за успешност:
o зголемено ниво на соработка со заедницата и локалната самоуправа
во насока на превенција на криминогени однесувања, доверба во
полицијата;
o зголемена професионалност во работењето на полициските
службеници.
Показател за успешност:
o институционално уредена интерагенциска и меѓународна соработка
изразена преку зголемен број на интерагенциски и меѓународни
истраги;
o унапредена информатичка технологија, креирање и користење
податоци од електронски бази на национално и меѓународно ниво во
насока на зголемена откривачка активност;
o едуцирани граѓани за препознавање на заканите од тероризам и
обучени полициски службеници за важноста на превенирање од
можни терористички напади;
o модернизирани капацитети и примена на софистицирани методи во
областа на криминалистичко-технички и форензички испитувања и
вештачења.
Показател за успешност:
o модернизирани капацитети и стандардизирани простории за
задржување на лица и работа со деца-жртви;
o формирање и функционалност на оперативните комуникациски
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центри;
модернизација на капацитетите за контрола на возила и возачи и
увид при сообраќајни незгоди.
Показател за успешност:
o подобрена ефикасност и ефективност и зголемен меѓународен углед;
o намален број на илегални преминувања, криумчарење мигранти и
трговија со луѓе;
o зајакнати капацитети за пресретнување и реакција;
o модернизирани капацитети и софистицирана опрема за гранични
проверки и надзор.
Показател за успешност:
o унапредена стручност и обученост на припадниците на
специјализираните полициски служби;
o обновен возен парк и современа материјално-техничка опрема за
урбана и рурална средина;
o ефективност и ефикасност во реализација на специјализирани
полициски операции.
o

Потпрограма 4:
Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на граничното
управување и миграции

Потпрограма 5:
Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на
специјализираните полициски служби

1.12.1.1.

Б: План за спроведување на програмата
Потпрограма -„Јакнење на капацитетите во делот на понатамошна професионализација на БЈБ“

План за спроведување
Активност
Зајакнување на работата на полицијата
со заедницата
- Подобрување на функционирањето на
локални совети за превенција
Зајакнување на обуката за дејствување
во кризни состојби

Одговорни

Консулти
рани

Временска рамка
Почеток
Крај
(месец/
(месец/
година)
година)

ЕСПСКК

2019

2021

ЕСПСКК

2019

2021

Потребни ресурси
Човечки
I год.

II год.

Финансиски (МКД)
III год

I год.

II год.

III год

стран.
донац
ии
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- Обука на раководни полициски
службеници
за
„Менаџирање
и
справување со кризни и сложени
безбедносни состојби“

Вкупно активности во I година:
Вкупно активности во II година:
Вкупно активности во III година:

2

Вкупно за потпрограма 1:

2

1.12.1.2 Потпрограма - „Jакнење на капацитетите на БЈБ во делот на криминалистичките работи и сузбивање на организиран
криминал“
План за спроведување
Активност

Развивање на капацитетите за водење
на криминалистички истражувања
- Обезбедување пристап до бази на
податоци на институции надвор од МВР
(АКН, УЈП и др.)
- Зајакнување на капацитетите за водење
на финансиски истраги
Зајакнување на капацитетите на ОСОСК
за криминалистички истражувања
-Зајакнување на капацитетите на
Централната канцеларија за
фалсификување на пари
- Јакнење на капцитетите за справување со
корупција од среден и висок профил и
поврзаност
со
кривични
дела
од
организиран криминал

Одговорни

Консулти
рани

Временска рамка
Почеток
Крај
(месец/
(месец/
година)
година)

Потребни ресурси
Човечки
I год.

ОКП,
ОСОСК

АКН, УЈП,
УФР, ЦУ

ОКП,
ОСОСК,
СВР

ЈО,УФР,
УФП, ЦУ

ОСОСК,
ЕФК

ОСОСК,
ОКП

НБРМ, ЦУ,
УФП

2019

2020

2020

2021

2019

2020

2020

2021

II год.

Финансиски (МКД)
III год

I год.

II год.

III год

стран.
донац
ии
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- Утврдување индикатори за
идентификација на можни носители на
терористички активности и нивно
следење, како и утврдување на
индикатори за идентификација на можни
цели на напад
Зајакнување
на
капацитетите
на
НКЦСОСК
- Развој на софтверско решение за
складирање и обработка на податоци во
НКЦСОСК
и
развој
на
ИТ
инфраструктурата
Проект „Унапредување на службата за
криминалистичка
техника
согласно
стандардите на ЕУ и акредитација на
нови методи во ОКТИВ “
Јакнење на форензичките капацитети
- Изградба на зграда заради подобрување
на капацитетите на ОКТИВ

Акредитација
- Одржувње на системот на квалитет по
стандард ISO/IEC 17025 и акредитирање
на нови методи во ОКТИВ по стандард
ISO/IEC 17025
- Преземање мерки и активности заради
исполнување
на
предусловите
за
акредитација по стандардот 17020 и 27001
Зајакнување
на
меѓународната
полициска соработка и усогласување со
ЕУ и Шенгенското право
- Учество во работните досиеја за анализа
на EUROPOL и договори за пристапување
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

Стратешки план

ЕСКТ

УБК

2020

2021

НКЦСОСК

ОИТ

2019

2020

ОЕУМС

ОКТИВ

2019

2021

ОКТИВ,
ОФП

БЈБ,
Институт
за
акредитац
ија

2019

2021

2020

2021

2019

2020

СМПС

СМПС

ОКРА,
ОСОСКСКРА

ОЕУМС

2019-2021

2,5
мили
они
евра
стран.
донац
ија
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потраги по лица и возила
Зајакнување
на
капацитетите
на
Секторот за компјутерски криминал и
дигитална форензика
- Воспоставување на Триаж системот за
одземена компјутерска опрема или
носачи на дигитални докази
Поврзување на Секторот за компјутерски
криминал и дигитална форензика со
ИНТЕРПОЛ I-24/7 мрежата, преку која
вработените во овој Сектор ќе можат да ја
користат базата на ИНТЕРПОЛ за
сексуална експлоатација на деца, како и
др. алатки на ИНТЕРПОЛ наменети за
сузбивање на компјутерскиот криминал
Зајакнување на капацитетите на
криминалистичко разузнавачката
анализа
-Креирање на информатичко решение за
евидентирање и рангирање на
криминални групи
Имплементација на база на податоци за
собирање на информации од граѓани
Развивање методологија за прибирање
информации од отворени извори,
набавка/развој на соодветна
софтверска алатка за оваа намена и
соодветна обука
Вкупно активности во I година:
Вкупно активности во II година:
Вкупно активности во III година:
Вкупно за потпрограма 2:

Стратешки план

СККДФ

2020

2020

СККДФ,
СМПС

2019

2021

ОКРА, ОИТ

2020

2021

ОИТ, ОКРА

2020

2021

2019

2021

ОКРА, ОКП

ОКП, СВР

ОИТ, ОФП

2019-2021

8
7
15
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1.12.1.3 Потпрограма - „Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на полициските работи од општа и посебна надлежност и за
унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата “
План за спроведување
Временска рамка
Потребни ресурси
Консулти
Почеток
Крај
Активност
Одговорни
(месец/
(месец/
рани
Човечки
Финансиски (МКД)
година)
година)
Јакнење на капацитетите на СВР-та и
I год.
II год.
III год
I год.
II год. III год
ОФП, ОУП,
ПС од општа и посебна надлежност
СВР
2020
2021
- Изградба на нови полициски станици ПС ОУП, ООЗР
Скопје
Чаир и ПС Аеродром
ОФП, ОУП,
-Изградба и реконструкција на ПС во СВР
30000
СВР
ОУП, ООЗР
2019
2021
000
Куманово
Куманово
-Изградба на нови згради за СВР
ОФП, ОУП,
ОУП, ООЗР
2020
2021
СВР
Скопје,Тетово и Куманово
- Реновирање на постоечки згради на три
СВР Битола, СВР Велес и СВР Охрид
Постигнување на стандардите утврдени
со Правилникот за просториите за
задржување на лица во ПС
-Реконструкција
на
простории
за
задржување во ПС Кичево, ПС Велес, ПС
Крива Паланка, ПС Охрид и ПС Струга
Проект: „Оперативен комуникациски
центар“
- Формирање на ЦИК-ови по урнекот на
ЕИКОТ на ниво на СВР низ РСМ
Зајакнување на капацитетите за
унапредување на безбедноста на
сообраќајот на патиштата
- Проект:„Видео надзор на место за
контрола на возила и возачи“
- Проект:„Електронски записник од увид
во сообраќајна незгода“

ОУП, ООЗР

ОФП, ОУП,
СВР

2020

2021

ОУП, ООЗР

ОФП,ОУП,
СВР

2019

2020

ОУП,
ОГРМ,
СИКС

СВР, РЦ за
ГР

2019

2021

ОФП

2019

2021

ОУП-ССР,
СВР, ОИТ

40000
000
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-Зајакнување на материјално-техничките
капацитети на Секторот за сообраќајни
работи (набавка на радари и алкометри)
4

Вкупно активности во I година:
Вкупно активности во II година:
Вкупно активности во III година:
Вкупно за потпрограма 3:

3
7

1.12.1.4 Потпрограма - „Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на граничното управување и миграција “
План за спроведување
Временска рамка
Потребни ресурси
Консулти
Почеток
Крај
Активност
Одговорни
(месец/
(месец/
рани
Човечки
Финансиски (МКД)
година)
година)
Унапредување на прекуграничната
I год.
II год.
III год
I год.
II год.
III год
полициска соработка

- соработка и координација со ЕУ агенции
и проширување на полициската соработка
преку ЗКЦ
-Анализа на можноста за пристап до
SIENA апликација на Европол
Зајакнување на оперативните
капацитети, материјално –техничко
опремување и модернизација во насока
на зголемување на ефикасноста во
работењето на припадниците на
граничната полиција
-Набавка на опрема за внатрешно
опремување на новиот прифатен центар
-Активности в.в. ИПА 2016„Усогласување
на националните системи со ЕУ и Шенген
барањата за гранично управување“

ОГРМ

СМПС

2020

2021

2000
0000

ОГРМ

ООЗР,
ОГРМ

ОФП,
НКЦИГУ,
ОЕУМС,
ООЗР

2019

2021

ОФП,
НКЦИГУ,
ОЕУМС

2019

2021

стран.
донац
ија
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Вкупно активности во I година:
Вкупно активности во II година:
Вкупно активности во III година:

2
1

Вкупно за потпрограма 4:

3

1.12.1.5 Потпрограма - „ Јакнење на капацитетите на специјализираните полициски служби “
План за спроведување
Временска рамка
Консулти
Почеток
Крај
Активност
Одговорни
(месец/
(месец/
рани
година)
година)
Зајакнување
на
капацитетите
на
Одделот за обезбедување и заштита на
одредени личности и објекти
-Воспоставување
интегриран видео
мониторинг систем поврзан со ЦУ и
контрола на сообраќајот и видео
ОЗОЛО,
2020
2021
ОФП
мониторинг системите за објектите кои
ООЗР
МВР ги обезбедува;
-Набавка на возила за ескортно
обезбедување, специјални (блиндирани)
патнички и теренски моторни возила и
моторцикли
Зајакнување
на
капацитетите
на
Одделот за специјални полициски
операции
Набавка на возила за специјални и
посебни
намени
со
конкретна
ОСПО,
ОФП, ЕБР,
2020
2021
спецификација
согласно
намената,
ЕСЗ, ЕОП
ООЗР
потребите и задачите
Материјално-техничко доопремување и
ОСПО,
ОФП, ЕБР,
модернизирање со современа специјална
2020
2021
ЕСЗ, ЕОП
ООЗР
опрема и вооружување
Реконструкција и реновирање на објекти
ОФП,
ОСПО,
кои ги користат организациските единици
ЕБР, ЕСЗ,
2020
2021
ООЗР
во состав на ОСПО
ЕОП

2019-2021

Потребни ресурси
Човечки
I год.

II год.

Финансиски (МКД)
III год

I год.

II год.

III год

39

Министерство за внатрешни работи
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
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
Зајакнување
на
капацитетите
на
Единицата за службени кучиња
- Иницијатива за носење Одлука на
стратешко ниво за превземање на ЦОДК
при АРМ и преоѓање во рамките на МВР
(боксови);
- Зајакнување на материјално-техничките
капацитети на Единицата за службени
кучиња
Вкупно активности во I година:
Вкупно активности во II година:
Вкупно активности во III година:
Вкупно за потпрограма 5:

Стратешки план

ОСПО,
ООЗР

ОФП, ОВЕ

2020

2021

АПБ,
ООЗР

ОФП

2020

2021

ОФП

2020

2021

ЕСК,
ООЗР

2019-2021

7
7
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1.12.2 ПРОГРАМА „НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ И БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ“
План за спроведување Програма
А: Оправданост и дизајн на Програмата
1. Образложение: Програмата „Национална безбедност и борба против тероризмот“ произлегува од Стратешкиот приоритет на Владата
„Јакнење на владеење на правото преку непристрасно и недискриминирачко спроведување на законите, изградба на независни
институции и функционален систем на локална самоуправа “, односно приоритетните цели: „Активно учество во меѓународната
борба против современите безбедносни закани и предизвици, вклучително и тероризмот, насилниот екстремизам и феноменот на
странските борци и миграциите“ и „Спроведување на реформи во Управата за безбедност и контраразузнавање“
2. НПАА : Поглавје 24 "Правда, слобода и безбедност" 24.6 „ Борба против организиран криминал" 24.7 "Борба против тероризамот"
3. Стратешките приоритет и цели на МВР:
Програмата е во функција на стратешкиот приоритет „ Спроведување на реформи во Управата за безбедност и контраразузнавање,
учество во борбата со современите безбедносни закани и предизвици, особено против тероризмот и насилниот екстремизам “
Воедно, програмата е во функција на остварување на приоритетните цели:
o Реформи согласно Извештајот на Прибе;
o Хармонизација на националната со европската регулатива и развивање на методи и стратегии во борбата против тероризмот и
насилниот екстремизам;
o Превенција, профилирање, проценување, заштита и сузбивање на тероризмот и насилниот екстремизам, детектирање на сите облици
на противуставни дејствија поврзани со тероризмот и насилниот екстремизам, како и јакнење на мерките за пресекување на
финансиски приливи поврзани со овие негативни безбедносни појави;
o Откривање и попречување на сите потешки форми и облици на организиран криминал кои самостојно или во спрега со домашни и
странски екстремни структури се насочени кон подривање на економско-финансискиот систем и загрозување на демократските
институции, стабилноста и безбедноста на државата.
Цел на Програмата:
Подобрување на ефикасноста во борба против тероризмот и заштита на националната безбедност
Показатели за успех на Програмата:
 Зајакнување на соработката на национално и меѓународно ниво и координирање на активности за размена на информации;
 Развивање на граѓанската свест за значењето на борбата против тероризмот и насилниот екстермизам и за улогата на УБК и другите
национални институции кои активно учествуваат во борбата против тероризмот;
 Јакнење на националната безбедност и поддршка на меѓународната безбедносна политика во спротивставувањето на тероризмот.
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Програмата е:

Стратешки план

Хоризонтална

2019-2021

Вертикална

Б: План за спроведување на програмата „Национална безбедност и борба против тероризмот“
План за спроведување
Временска рамка
Потребни ресурси
Консулти
Почеток
Крај
Активност
Одговорни
(месец/
(месец/
рани
Човечки
Финансиски (МКД)
година)
година)
II год.
III год
I год.
II год.
III год
Донесување на Закон со кој ќе се уредат
I год.
надлежностите и овластувањата на УБК
УБК
МВР
2019
2019
УБК ,
МВР

Имплементирање
на
проектите
и
програмите од Акцискиот план за
имплементација
на
Националната
стратегија за борба против тероризмот

Имплементирање
на
проектите
и
програмите од Акцискиот план за
имплементација
на
Националната
стратегија за спречување на насилен
екстремизам
Спроведување на континуирани
специјализирани обуки, согласно
надлежностите на УБК
Вкупно активности во I година:
Вкупно активности во II година:
Вкупно активности во III година:
Вкупно за програмата:

УБК

Национален
комитет за
спречување
насилен
екстремизам
и борба
против
тероризам
(НКСНЕБПТ)

2019

2021

УБК,
НКСН
ЕБПТ

УБК

НКСНЕБПТ

2019

2021

УБК,
НКСН
ЕБПТ

УБК

Центар за
обука (ЦО)

2019

2021

УБК,
ЦО

4

4
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1.12.3 ПРОГРАМА „УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ФУНКЦИИ НА МВР“
План за спроведување Програма
А: Оправданост и дизајн на Програмата
1. Образложение: Програмата „Унапредување на заедничките функции на МВР“, произлегува од Стратешките приоритети на Владата
„Република Северна Македонија – членка на НАТО и ЕУ“ и „Јакнење на владеење на правото преку непристрасно и
недискриминирачко спроведување на законите, изградба на независни институции и функционален систем на локална
самоуправа“, односно приоритетните цели: „Унапредување на националните капацитети и способности во насока на постигнување на
поголема интероперативност со силите на земјите членки на НАТО“, „Промовирање на европските вредности во процесот на
пристапување во ЕУ преку транспарентност и зајакнување на соработката со граѓанскиот сектор и академската заедница“,
„Подобрување на стручноста, ефикасноста отчетноста и транспарентноста на јавната администрација и создавање на услужно
ориентирани институции со примена на нови технологии, стандарди за квалитет и мерки за сајбер безбедност“, „Унапредување на
родовата еднаквост на сите области од општественото живеење и вклучување на родовата перспектива во креирањето на политиките и
буџетите“ и „Унапредување на човековите права и создавање институционални капацитети за нивна ефикасна заштита“.
2.НПАА: Поглавје 24 „Правда, слобода и безбедност“, 24.2. „Азил“ 24.3. „Визна политика“, 24.4.„ Шенген и надворешни граници“
3. Стратешки приоритет и цели на МВР:
Програмата е во функција на стратешкиот приоритет „Активно учество во процесот на евроинтеграциите и НАТО, непристрасно и
недискриминирачко спроведување на законите, департизација, отчетност и транспарентност во работата на полицијата, како и
зајакнување на капацитетите на информатичко компјутерската технологија и информатичката безбедност во министерството“
Воедно, програмата е во функција на остварување на приоритетните цели:
o Јакнење на професионалните административни капацитети во министерството за исполнување на обврските од Националната
програма за усвојување на правото на ЕУ (НПАА) и усогласување на националното законодавство со законодавството на ЕУ;
o Активно учество во партнерски и останати програми на НАТО;
o Примена на системот на кариера на вработените во МВР со почитување на правата за унапредување и распоредување на
вработените, согласно нивниот стручен и професионален капацитет;
o Имплементација на родовата перспектива и обезбедување подеднаков третман и можности;
o Јакнење на независноста и капацитетите на Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални
стандарди, во насока на ефикасно откривање на непрофесионално и незаконито постапување на припадници на министерството во
случаи на директна или индиректна нивна инволвираност во кривични дејствија;
o Обезбедување на потребна и квалитетна ИКТ инфраструктура и човечки ресурси, со имплементација на мерки за задржување на
постојниот ИКТ кадар и стандарди за информатичка безбедност.
Цел на Програмата:
Современа, законита и стручна институција насочена кон развој на европските демократски вредности и владеење на правото
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Показатели за успех на Програмата:
- ефикасен електронски систем за менаџирање со документи;
- професионално работење на вработените со зајакнување на довербата на граѓаните во полицијата;
- подобрување на услугите кон граѓаните и сервисна ориентација на МВР;
- повисока безбедност на информатичкиот систем на МВР ;
- имплементација на активностите од Програмата за продолжување на реформите за членство на Република Северна Македонија во
НАТО.

Програмата е:

Хоризонтална

Потпрограми (компоненти) од Програмата:
Потпрограма 1:
Воведување систем за управување со документи (DMS)

Потпрограма 2:
Управување со човечки ресурси

Потпрограма 3:
Зајакнување на капацитетите за внатрешна контрола,
професионални
стандарди
и
спроведување
на
антикорупциска програма
Потпрограма 4:
Надградба на телекомуникациски и информатички систем
во МВР
Потпрограма 5:
Интеграција во НАТО и безбедност на класифицирани
информации

Вертикална
Показател за успешност:
 Овозможен брз проток на информации и документи во организациски
единици во состав на МВР;
 трајно чување и архивирање на документи и реализирани работни
процеси во деловниот систем;
 единственост и унифицираност на податоците.
Показател за успешност:
 зголемување на ефективноста, ефикасноста и одговорноста на
вработените;
 подигање на свеста за родова еднаквост;
 процентуална застапеност на жени и мажи во полиција по ранг;
 подобрување на квалитетот на услугите кон граѓаните.
Показател за успешност:
 обезбедување на професионална служба и почитување на основните
човекови права;
 зголемување на капацитетите во борбата против корупцијата во МВР;
 професионална и континуирана едукација за борба против корупција.
Показател за успешност:
 зголемување на квалитетот и брзината на мрежата;
 повисока безбедност на информатичкиот систем на МВР;
 обезбедување на интероперабилност на новите апликации.
Показател за успешност:
 исполнување на обврските од Акциониот план за членство во НАТО и
Партнерските цели за членство во НАТО;
 обучен персонал со сертификати за мировни мисии.
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Б: План за спроведување на програмата
1.12.3.1 Потпрограма- „Воведување систем за управување со документи “(DMS)
План за спроведување
Временска рамка
Консулти
Почеток
Крај
Активност
Одговорни
(месец/
(месец/
рани
година)
година)
Проект: „Документ менаџмент систем“:
ОЕ во
-развивање на дополнителни анализи;
МВР,БЈБ,
-испорака на софтверски лиценци;
ДБК
- инсталација на апликативното решение;
БЈБ-МВР
Надвореш
2019
2021
- прилагодување на софтверите кон
на фирма
барањата на корисникот;
Интек
- обука на корисниците на системот;
-тестирање
и
примопредавање
на
систем
решението за продукциска работа
Вкупно активности во I година:
Вкупно активности во II година:
Вкупно активности во III година:
Вкупно за потпрограма 1:

Б: План за спроведување на програмата
1.12.3.2 Потпрограма - „Управување со човечки ресурси“
План за спроведување
Временска рамка
Консулти
Почеток
Крај
Активност
Одговорни
(месец/
(месец/
рани
година)
година)

Стратешки план

2019-2021

Потребни ресурси
Човечки
I год.

II год.

Финансиски (МКД)
III год

I год.

II год.

III год

стран.
донац
ија

1

1

Потребни ресурси
Човечки

Финансиски (МКД)
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Имплементирање на одредбите од ЗВР кои
се однесуваат на електронско пријавување
по јавен оглас
Зајакнување на институционалните
механизми и градење на капацитети за
вклучување на родовата перспектива во
креирањето на програми и политики и
соодветни буџети
Применување на рамноправна родова
застапеност
Унапредување на единиците одговорни за
обуки во МВР, БЈБ и УБК
Подобрување на квалитетот на
програмите за обука
Подобрување на соработката со повеќе
институции за размена на податоци преку
воведување на регистар на возила
Сервисна ориентација на Секторот за
оружје, експлозиви и опасни материи –
МВР,
агенции
за
обезбедување
и
детективска дејност кон правните лица
кои вршат соодветни дејности
Проект:„Олеснување на пристапот до
документи“
Проект: „Лична карта во вашиот дом“
Проект:„Печатење
на
информативни
брошури за баратели на право на азил на
повеќе јазици“
Проект:„Печатење на постери за баратели
на право на азил, наменети за поставување
на видни места на граничните премини, во

Стратешки план
I год.

ОЗРУЧР

2019

2021

ОЗРУЧР,
ЦО

2019

2021

ОЗРУЧР

2019

2021

ЦО

2019

2021

ЦО

2019

2021

2018

2020

ОГР

ОИТ

Мин. за
транспорт и
врски, ЦУ,
УЈП

ОГР

II год.

III год

I год.

II год.

стран.
донац
ии
UNDP

стран.
донац
ии
UNDP

2018

2020

2018

2020

ОГР, ОИТ,
ООЗР

2018

2020

ОГР

2019

2019

стран.
донаци
и
УНХЦР

2019

2019

стран.
донаци
и
УНХЦР

ОГР, ОИТ,
ООЗР

ОГР

МВР, БЈБ

2019-2021
III год

сопст
вени
средс
тва
сопст
вени
средс
тва
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Стратешки план

Полициските
станици
од
општа
надлежност, на Аеродромите, Центрите и
други места на кои можат да се појават
баратели на право на азил“
Вкупно активности во I година:
Вкупно активности во II година:
Вкупно активности во III година:

2019-2021

7
4

Вкупно за потпрограма 1:

11

Б: План за спроведување на програмата
1.12.3.3 Потпрограма-„Зајакнување на капацитетите за внатрешна контрола, професионални стандарди и спроведување на
антикорупциска програма“
План за спроведување
Временска рамка
Потребни ресурси
Консулти
Почеток
Активност
Одговорни
(месец/
рани
Човечки
Човечки
Финансиски (МКД)
година)
I год.
II год.
III год
I год.
II год.
III год
Воспоставување професионална служба и
ОВККИПС
ОУП
2019
2021
почитување човекови права
донац
План за спроведување на програмата за
ија
јакнење на интегритетот на полициските
2
ОВККИПС
ДЦАФ
2019
2019
ДЦАФ
службеници
Откривање на корупција, незаконско и
непрофесионално постапување на
вработените во МВР

ОВККИПС

Превентивни активности на ОВККИПС
насочени кон спречување на корупцијата
Соработка со сродни служби од регионот и
ЕПАК
Транспарентност во работењето

Сите ОЕ
во МВР

2019

2021

ОВККИПС

2019

2021

ОВККИПС

2019

2021

2019

2021

ОВККИПС

СОЈП
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Стратешки план

2019-2021

6

Вкупно активности во I година:
Вкупно активности во II година:
Вкупно активности во III година:
Вкупно за потпрограма 3:

6

Б: План за спроведување на програмата
1.12.3.4 Потпрограма - „Надградба на телекомуникациски и информатички систем во МВР“
План за спроведување
Временска рамка
Консулти
Почеток
Активност
Одговорни
(месец/
рани
Човечки
година)
Проект: „Воспоставување ИКТ центар за
континуитет
во
работењето
и
ОЕУМС,
Надворешни
консултанти
опоравување од катастрофа “
2019
2020
ОИТ
-Набавка и инсталација на опрема
Проект: „Мрежна инфраструктура за IP
телефонија и миграција на телефонски
ОИТ
2019
2020
централи во VoIP “
-Инсталација на опремата
- Технички прием на опремата
ОИТ
2019
2020
Проект „Уреди за климатизација на
систем сали“
ОИТ
2019
2019
-Инсталација на нови индустриски клима
уреди
Проект„Изградба на безбедна
ИНТРАНЕТ мрежа“
-Подготовка на техничко решение

- Спроведување на постапка за набавка

ОИТ
ОИТ,
ООЈСП,
Консултант
ОИТ, ООЗР

2019

2021

2019

2019

2020

2020

Потребни ресурси
Човечки
I год.

II год.

20

20

10

10

5

5

5

5

Финансиски (МКД)
III год

I год.

ЕУ
фонд

II
год.

III год

93000000

6820000

18450000

19
4
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- Инсталација на опремата и техничка
обука
Проект: „Оптичка мрежа на МВР“
- Набавка на опрема за II фаза
- Инсталација на опрема од II фаза
-Технички прием на опрема од II фаза
- Набавка на опрема за III фаза
- Инсталација на опрема од III фаза
- Технички прием на опрема од III фаза
Проект „Модернизација на
информациониот систем на МВР“
- Спроведување на постапка за набавка
- Реализација на проектот
- Обука на вработени за работа на новата
платформа
Потпроект: Систем за управување со log
информации
на
апликативно
и
телекомуникациско ниво
-Планирање на Log Management систем;
- Спроведување на јавна набавка;
-Имплементација на систем за Log
Management;
- Обука на вработени за користење на
новиот систем

Стратешки план
ОИТ

2020

2021

ОИТ, ОФП,
ООЗР

2019

2019

2

ОИТ
ОИТ
ОИТ,ОФП,
ООЗР,
ОИТ

2019
2019

2019
2019

5
5

2019

2019

2

2019

2020

22

ОИТ

2020

2020

2020

2021

ОФП, ООЗР,

ОИТ

15

25000000

средства
од ИПА

22
22

5

5

ОИТ

15

15

ОИТ

15

15

ОИТ, СБИ

OФП,
OОЗР,
ДЗЛП

ОФП,
ООЗР,OИТ,
OТК

Избран
понудувач

OИТ

Избран
понудувач

2020

2019-2021

15

2021

Вкупно активности во I година:
Вкупно активности во II година:
Вкупно активности во III година:

11
5

Вкупно за потпрограма 4:

16
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Стратешки план

2019-2021

Б: План за спроведување на програмата
1.12.3.5 Потпрограма -„Интеграција во НАТО и безбедност на класифицирани информации“
План за спроведување
Временска рамка
Временска рамка
Консулти
Почеток
Почеток
Активност
Одговорни
(месец/
(месец/
рани
Човечки
Финансиски (МКД)
година)
година)
II год.
III год
I год.
II год.
III год
Интеграција во НАТО
I год.
МНР, МО- Исполнување на партнерска цел Г1107
АРМ,
ОБКИ, НАТО
2019
2021
ОПРСПУЧР,
(согласно „ПАРП проценка“) и Обука за
1
ОЗРУЧР
учество во мировни мисии
ЦУК, МНР,
- Активности од областа на меѓународниот
ДЗС, МО1
кризен менаџмент
ОБКИ, НАТО
2019
2021
АРМ
-Имплементација
на
активностите
поврзани со Програмата за продолжување
на реформите
Безбедност на класифицирани
информации
- Надградба на материјално-технички
мерки и набавка на опрема за физичка
безбедност на класифицирани информаци
- Изготвување на Оперативни процедури за
безбедност на системите
-Стандарди/потреби за е-систем:
криптографска заштита, контрола на
пристапот, следливост и други предуслови
за акредитација
Вкупно активности во I година:
Вкупно активности во II година:
Вкупно активности во III година:
Вкупно за потпрограма 1:

ОПРСПУЧР,

МВР,
ВРСМ, СЗР,
ОЗРУЧР,
ОПРСПУПР

2019

2021

1

ДБКИ,
организацис
ки единици
на МВР/БЈБ

2019

2021

3

СБИ, ОИТ,
ОПРСПУЧР

B&S Consortium

2019

2021

СБИ, ОИТ,
ОФП,
ОСОСК, ОКРА
и РЦ на ГР

B&S Consortium

2019

2021

ОБКИ, НАТО

ОБКИ, НАТО,
ОИТ

2

6

6
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Програма

Стратешки план

1.13. Влијанија врз човечките ресурси
Резиме на потреба од
Резиме на потреба од нови
прераспределба на
вработувања
вработените

2019-2021

Резиме на потребите од обука

РАЗВОЈ НА ПОЛИЦИЈАТА
НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ И
БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ
УНАПРЕДУВАЊЕ НА
ЗАЕДНИЧКИТЕ ФУНКЦИИ НА
МВР
Влијанието врз човечите ресурси се врши согласно Годишниот план за обука на МВР за 2019г.

Очекувано влијание во I година

1.14. Принципи на правична застапеност
Очекувано влијание во II година
Очекувано влијание во III година

Почитување на правичната застапеност на ниво на МВР врз основа на квалитет, стручност и компетентност.

Очекувано влијание во I година

1.15. Принцип на еднакви можности на жените и мажите
Очекувано влијание во II година
Очекувано влијание во III година

Согласно Законот за еднакви можности на жените и мажите во сите организациски единици во МВР
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Стратешки план

2019-2021

1.16. Развивање на заедничките функции
Очекувано влијание во I година
Развивање политики
Во
функција
на
остварување
на
приоритетите
и
приоритетните
цели
утврдени во Стратешкиот план на МВР 20192021 ќе се преземаат активности во насока
на:
 креирање нормативна регулатива на
министерството, изготвување Предлогзакони и подзаконски акти од областа на
внатрешни и полициски работи;
 подготвување и давање мислења по
закони и прописи подготвени од страна
на други министерства;
 учество во процесот на транспонирање на
правото на ЕУ при изработка на
нормативната регулатива на МВР;
 изработување информации и нивно
доставување до Владата на Република
Северна Македонија;
 постапување по заклучоци донесени од
Владата
на
Република
Северна
Македонија;
 учество
во
изготвување
Годишни
програми на Владата на Република
Северна Македонија;
 застапување во судски постапки и
имотно-правни работи;
 постапување
во
сите
активности
поврзани со остварување на права од
работен однос;
 други
активности
утврдени
во
Правилникот
за
работа
и
систематизација на министерството.
Одделот за правни работи, судски постапки и
управување со човечки ресурси во МВР, ги

Очекувано влијание во II година

Очекувано влијание во III година

Во 2020г. ќе се продолжи со преточување на
креираните политики во нормативни акти и
проекти преку кои успешно ќе се остваруваат
поставените приоритети и цели на Владата
на Република Северна Македонија, согласно
Стратешкиот план на МВР 2019-2021г.

Во 2021г. ќе се продолжи со активностите,
согласно Стратешкиот план 2020-2022г.
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врши работите кои се однесуваат на
преточување на политиките во нормативни
акти, пред се во областа на правните работи
и управување со човечки ресурси.
Стратешко планирање/ подготвување на буџет
Секторот за стратешко планирање и Единицата за стратешко планирање ќе ги
управување со квалитет - Единица за извршува работите од своја надлежност, а
стратешко планирање освен изработка на како приоритет ќе биде заокружување на
Стратешкиот план на МВР ќе изврши измена процесот на обука и афирмација на новите
на постојната подзаконска регулатива Упатства за стратешко планирање и
согласно новите Упатства за стратешко изработката на Годишниот план на МВР и
планирање, ќе го организира процесот на имплементирање на проектот за воведување
изработка на Годишен план за работа на МВР
2019г., како и афирмација на новите Упатства единствен електронски систем/евиденција
за стратешко планирање во организациските за следење и евалуација на стратегии и
единици во МВР. Воедно, Единицата ќе го проекти на ниво на МВР.
имплементира проектот за воведување Единица за управување со квалитет ќе го
единствен електронски систем/евиденција афирмира системот за управување со
за следење и евалуација на стратегии и квалитет, согласно меѓународниот стандард
проекти на ниво на МВР.
ISO 9001-2015, ќе врши интерни проверки и ќе
Секторот за стратешко планирање и го прошири опсегот на употреба на овој
стандард
во
други
управување со квалитет - Единица за меѓународен
управување со квалитет ќе го афирмира организациски единици на МВР.
системот за управување со квалитет,
согласно меѓународниот стандард ISO 90012015, ќе врши интерни проверки и ќе го
прошири опсегот на употреба на овој
меѓународен стандард во Одделот за
прекршоци и Одделот за внатрешна
контрола криминалистички истраги и
професионални стандарди.

Стратешки план

2019-2021

Единицата за стратешко планирање ќе ги
извршува работите од своја надлежност, а како
приоритет ќе биде заокружување на процесот
на обука и афирмација на новите Упатства за
стратешко планирање и изработката на
Годишниот план на МВР и имплементирање на
проектот за воведување единствен електронски
систем/евиденција за следење и евалуација на
стратегии и проекти на ниво на МВР.
Единица за управување со квалитет ќе го
афирмира системот за управување со квалитет,
согласно меѓународниот стандард ISO 90012015, ќе врши интерни проверки и ќе го
прошири опсегот на употреба на овој
меѓународен стандард во други организациски
единици на МВР.
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Извршување на Буџетот и управување со средства
Одделот за финансиски прашања при МВР Финансиските средства за реализација на
врши
координативни
активности
во програмите во Стратешкиот план на МВР
процесот на подготвување на Предлог- 2020-2022г. се планираат во висина од
буџетот на министерството за наредната 540.600.000,00
година и повеќегодишни проекции на
Буџетот, врз основа на предлози добиени од
раководителите на Одделите, Секторите и
организациските единици во МВР, кои се во
согласност со стратешките приоритети во
министерството и усогласени со насоките
дадени до Министерството за финансии.
Со
спроведување
на
процесот
на
внатрешната децентрализација на Буџетот и
раководењето со истиот преку делегирани
овластувања од страна на Министерот, секој
раководител
согласно
Решение
за
овластување
дадено
од
страна
на
Министерот за внатрешни работи е
одговорен
за
економично,
ефективно,
ефикасно и наменско трошење на буџетските
средства,
со
што
се
зајакнуваат
одговорностите на раководителите во врска
со
начинот
на
управување
со
расположливите буџетски средства.
Исто така, Одделот ја следи целокупната
финансиска реализација на буџетот во текот
на
буџетската
година,
а
води
и
сметководствена евиденција за извршување
на буџетот на министерството.
Програмите во Стратешкиот план на МВР за
2019-2021г., се усогласени со Буџетот на МВР
за 2019г. за кои се предвидени вкупно
165.000.000,00. Поконкретно:
- за програма „Развој на полиција“ во Буџетот
на МВР за 2019г. предвидени се вкупно
90.000.000,00 преку буџетска програма 2АРеформи во полиција, 2Б-Реконструкција и
опремување на згради и владините програми
Г2-Борба против трговија со луѓе и илегална

Стратешки план

2019-2021

Финансиските средства за реализација на
програмите во Стратешкиот план на МВР 20212023г. се планираат во висина од 540.600.000,00

54

Министерство за внатрешни работи
миграција;
- за програмата „Национална безбедност и
борба против тероризмот“ во Буџетот на МВР
за 2019г. не се одобрени финансиски
средства
-за
програмата
„Унапредување
на
зедничките функции на МВР“ во Буџетот на
МВР за 2019г. предвидени се вкупно
75.000.000,00 преку буџетската програма 2Ареформи во полицијата, на основната
буџетска пробрама 20 на сметка од
сопствени приходи.
Управување со човечки ресурси
o имплементација
на
системот
за
професионален и кариерен развој;
o имплементација
на
системот
за
управување со ефектот на работниците;
o изготвување Годишен план за обука за
МВР за 2019г. и спроведување на истиот
во соработка со Центарот за обука;
o проектирање и воведување систем за
самоучење
на
работниците
во
министерството;
o изготвување софтверска програма за
пополнување на барање за полагање на
приправнички испит по електронски пат;
o спроведување
на
обврските
кои
произлегуваат од Рамковниот договор,
пришто во континуитет ќе се следи
застапеноста
на
припадниците
на
етничките заедници во министерството;
o измени и дополнувања на актите за
организација и работа и систематизација
на работните места во министерството,
доколку се јави потреба од нивна измена
и дополнување;
o имплементирање
на
донесените
подзаконски
акти
во
делот
на
оценувањето и полугодишното интервју
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o
o
o
o

o
o

o

o

имплементација на законските одредби
на Законот за внатрешни работи;
имплементација
на
системот
за
професионален и кариерен развој;
имплементација
на
системот
за
управување со ефектот на работниците;
изготвување Годишен план за обука во
рамките на МВР за 2020г. и спроведување
на истиот во соработка со Центарот за
обука;
проектирање и воведување систем за
самоучење
на
работниците
во
министерството;
спроведување
на
обврските
кои
произлегуваат од Рамковниот договор
при што во континуитет ќе се следи
застапеноста
на
припадниците
на
етничките заедници во министерството;
измени и дополнувања на актите за
организација и работа и систематизација
на работните места во министерството,
доколку се јави потреба од нивна измена
и дополнување;
имплементирање
на
донесените
подзаконски
акти
во
делот
на
оценувањето и полугодишно интервју на

o
o
o
o
o
o

o

o

2019-2021

имплементација на законските одредби на
Законот за внатрешни работи;
имплементација
на
системот
за
професонален и кариерен развој;
имплементација на системот за управување
со ефектот на работниците;
изготвување Годишен план за обука во
рамките на МВР за 2021г. и спроведување на
истиот во соработка со Центарот за обука;
проектирање и воведување систем за
самоучење
на
работниците
во
министерството;
спроведување
на
обврските
кои
произлегуваат од Рамковниот договор при
што
во континуитет
ќе
се
следи
застапеноста
на
припадниците
на
етничките заедници во министерството;
измени и дополнувања на актите за
организација и работа и систематизација на
работните
места
во
министерството,
доколку се јави потреба од нивна измена и
дополнување;
имплементирање
на
донесените
подзаконски акти во делот на оценувањето
и полугодишно интервју на овластените
службени лица.
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на овластените службени лица;
воспоставување База на ментори, која ќе
биде јавно објавена на интернетстраницата на министерството;
o имплементација на Програмата за обука
од страна на ментор за Одделот за правни
работи, судски постапки и управување со
човечки
ресурси,
во
која
се
инкорпорирани изготвените програми од
Одделенијата од сите три Сектори кои го
сочинуваат Одделот.
Управување со информациски технологии
Одделот
за
информатика
и
телекомуникации согласно потребите за
развој на министерството, ќе работи на
имплементација на следните проекти:
1. климатизација на систем салата и
Центарот за персонализација,
2. редизајн на Регистерот на моторни возила;
3. редизајн на евиденцијата на матичен број,
4. развој на веб-сервиси;
5. единствен систем на номенклатури,
6. електронска лична карта,
7. подигање на нивото на заштита на
информатичкиот ситем и
8. подигање на нивото на физичка
безбедност.
Со цел да се зајакнат капацитетите на
информатичко компјутерската технологија
во МВР, а имајќи ја во предвид реалната
состојба, Одделот ќе ги превземе следните
активности:
 градење
стратегија
за
планирање,
вработување, мотивирање и обука на ИКТ
кадар;
 итна имплементација на мерки за
здржување на постојниот ИКТ кадар и
 стратешко планирање и развојот и
имплементацијата на ИКТ проекти во

Стратешки план

2019-2021

овластените службени лица.

o

Имплементација
проекти/активности.

на

дефинирани

Имплементација
проекти/активности.

на

дефинирани
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МВР, со акциски планови усогласени со
приоритетите на министерството.
Внатрешна ревизија
Одделението за внатрешна ревизија во
текот на 2019г. ќе изготвува Планови во
делокругот на своето работење, кои ги
одобрува Министерот за внатрешни работи
до 15 декември секоја година.

Стратешки план

Одделението за внатрешна ревизија во текот
на 2020г. ќе ги презема истите активности
како и претходната година.

1.17 РИЗИЦИ НА НИВО НА СТРАТЕШКИ ПЛАН
РИЗИК
ВЕРОЈАТНОСТ ЗА
НАСТАНУВАЊЕ НА РИЗИКОТ

2019-2021

Одделението за внатрешна ревизија во текот на
2021г. ќе ги презема ќе истите активности како
и претходната година

ВИЛЈАНИЕ НА РИЗИКОТ ВРЗ
ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ

МЕРКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО
РИЗИКОТ

Дефинирањето на ризиците и нивно управување на ниво на Стратешки план ќе се врши согласно интерните прописи во МВР
1.18 РИЗИЦИ НА НИВО НА ПРОГРАМА

РИЗИК

ВЕРОЈАТНОСТ ЗА
НАСТАНУВАЊЕ НА РИЗИКОТ

ВЛИЈАНИЕ НА РИЗИКОТ ВРЗ
ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ

МЕРКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО
РИЗИКОТ

Дефинирањето на ризиците и нивно управување на ниво на програма ќе се врши согласно интерните прописи во МВР

Бр. 16.2.1-792/1
Скопје, 11.03.2019 година

МИНИСТЕР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Оливер Спасовски
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