
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА ЗА 2020 ГОДИНА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. ПРОГРАМИ 

Стратешкиот план на Министерството за внатрешни работи 2020-2022 година е составен од две стратешки програми: 
 Развој на полицијата  
 Унапредување на заедничките функции на МВР

 Стратешката програма „Развој на полицијата“, содржи шест потпрограми: 
- Вклучување и комуникација со заедницата;
- Јакнење  на  капацитетите  на  Бирото  за  јавна  безбедност  во  делот  на  криминалистичките  работи  и  сузбивање  на

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

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

 Стратешката програма „Унапредување на заедничките функции на МВР“, содржи седум потпрограми:
- Воведување систем за управување со документи (DMS);
-  Управување со човечки ресурси;
- Унапредување на системот за обука на вработените во МВР;
- Унапредување на сервисната ориентираност кон граѓаните и останатите засегнати страни;
- Надградба на телекомуникациски и информатички систем во МВР;
- Интеграција во НАТО и безбедност на класифицирани информации.
- Зајакнување на капацитетите за внатрешна контрола, професионални стандарди и спроведување на антикорупциска

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

ПРОГРАМА: РАЗВОЈ НА ПОЛИЦИЈАТА
Поврзаност со приоритети и приоритетни цели на Владата: 
приоритети: „Полноправно  членство  на  РСМакедонија во  НАТО“, „Успешно  водење  на  пристапните  преговори  со  ЕУ“   и
„Одлучна и неселективна борба со организиран криминал и корупцијата“.
приоритетни цели: „Одлучна и неселективна борба со организираниот криминал и корупцијата, реформи во насока на владеење на
правото, изградба на независни институции“, Зголемување на нивото на јавната безбедност, вклучувајќи ја и безбедноста на патниот
сообраќај“,  „Јакнење  на  владеењето  на  правото преку  непристрасно  и  недискриминирачко  спроведување  на  законите“  и
„Унапредување на човековите права и создавање институционални капацитети за нивна ефикасна заштита“
Поврзаност со приоритети и приоритетни цели на МВР
приоритет „Одлучна и неселективна борба против организираниот криминал и корупцијата, реформи во насока на владеење на
правото, зголемување на нивото на јавна безбедност, вклучувајќи ја и безбедноста на патиот сообраќај“
п  риоритетни цели:

 Модернизација на полицијата преку изградба и реконструкција на полициски објекти и материјално-техничка опременост на
униформираните и неуниформираните припадници на полицијата;

 Јакнење на владеење на правото, преку непристрасно и недискриминирачко спроведување на законите и подобрување на
нивото на довербата на граѓаните спрема институцијата;

 Спречување на прекуграничниот криминал и илегалната миграција, како и контрола на реадмисија и остварување на правото
на азил;

 Зголемување на нивото на јавната безбедност, вклучувајќи ја и безбедноста во патниот сообраќај;
 Подобрување на националната, регионалната и меѓународната соработка.

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

 јакнење на капацитетите (организациски и персонални) во делот на превентивното работење и комуникација со заедницата;
 примена на полициските овластувања во согласност со начелата на законитост, пропорционалност и нужност;
 стабилен јавен ред и мир во функција на зголемен степен на безбедност во државата;
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 намалување  на  бројот  на  сообраќајни  незгоди  и  последиците  од  истите  со  посебен  акцент  намалување  на  жртвите  во
сообраќајот;

 број  на  откриени  к.д.  криумчарење  мигранти,  прекршоци,  илегални  преминувања,  злоупотреби  на  безвизниот  режим,
зголемен обем на превентивни и репресивни активности.

ПОТПРОГРАМА 1: Вклучување и комуникација со заедницата
Цел на потпрограмата:  Зголемување на довербата на граѓаните во полицијата
Показател за успешност:

 изработена  и  усвоена  анализа  од  врвното
раководство  за  промена  на  организациската
поставеност на превенцијата;

 зголемени  финансиски  средства  за  локални
иницијативи во делот на превенција;

 потпишани  меморандуми  за  соработка  во
определени превентивни мерки на локално ниво.

Појдовна основа:
- превенцијата како метод на 
полициско работење се 
имплементира преку 
организациските единици за 
превенција во Секторите за 
внатрешни работи (СВР). Истите се 
задолжени да работат на градење на
позитивен однос со заедницата, 
развивање на програми за 
превенција, идентификување на 
фактори на ризик и предлагање на 
мерки и активности за намалување, 
односно отстранување на нивното 
влијание.
- не постои посебен буџет за 
спроведување на програмите и 
проектите, што е клучен проблем во 
функционирањето на ОЕ за 
превенција.

Планиран  резултат  (одредница)  на  годишно
ниво:
- да се направи анализа за работата на 
организациските единици за превенција;
- врз основа на направената анализа да се 
предложи организациска единица на стратешко
ниво, која ќе го координира процесот на развој 
на превентивниот концепт за работа;
- да се предложи посебен буџет за превенција;
- зголемена соработка со граѓанскиот сектор на 
локално ниво и со локалната самоупрва 
претставена преку различни сектори.
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Мерки Активности    Временска рамка за спроведување
Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 Финансиски

средства
Организаци

ски
облик/лице

Подобрување на 
внатрешни 
процеси

подготвена анализа 
за потребите и 
можностите на 
промени во 
постојната 
организациска 
поставеност  на 
превенцијата 

формирање
работна група

изработка
на анализа

ЕСПСКК,
ОУП,  ОКП,

ОГРМ

Eфикасно буџетско
работење на ВКЗ

воспоставени 
локални буџетски 
совети на 
општинско ниво

изработен 
предлог за 
определување 
буџет за ВКЗ

определен  износ
од не помалку по
2000  евра  во
денарска
противвредност
за  превентивни
активности

ОУП, 
ЕСПКК

потпишани 
Меморандуми за 
соработка со 
приватни 
организации за 
воспоставување 
соработка за 
превентивни мерки 
на локално ниво

-воспоставување на  контакти со приватни организации
-потпишување на меморандуми за соработка

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

соработка изразена преку зголемен број на 
интерагенциски и меѓународни истраги

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

 едуцирани граѓани за препознавање на заканите од 
тероризам и обучени полициски службеници за важноста 
на превенирање од можни терористички напади

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

Планиран  резултат  (одредница)  на
годишно ниво:
-обезбеден пристап до бази на податоци ;
-унапредена  информатичката 
технологија и развој; 
 -подобрени просторни капацитети и 
материјално-техничка опременост.

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

ски
средства

Организаци
ски

облик/лице
Развивање на 
капацитетите за 
водење на 
криминалистички 
истражувања

обезбедување 
пристап до бази на 
податоци на 
институции надвор 
од МВР 

одобрување на 
меморандум за 
соработка со 
Министерство за 
труд и социјална 
политика

потпишување на
меморандумот 
со МТСП и 
оперативност на
сервисните 
услуги на 
министерството.

анализа на ажурирана
евиденција на 
сервисни услуги од 
сите институции и 
идентификување на 
институции со кои ќе 
се одржуваат 
состаноци за 
дефинирање сервиси 
за кои ќе се овозможи 
пристап преку 
платформата за 
интероперабилност

подготовка на
меморандуми 
на соработка.

ОСОСК

5



зајакнување на 
капацитетите за 
водење на 
финансиски 
истраги

-подобрување на материјално– техничките услови за работа на Единицата
за финансиски истраги; 
-ревизија  на  постојната  Стандардна  оперативна  процедура  за  водење  на
финансиски истраги;
-  во  рамки  на  проектот  за  зајакнување  на  капацитетите  за  водење  на
финансиски  истраги  во  земјите  од  Западен  Балкан,  на  UNODC  и  CEPOL
изработка на редовна програма за обука за водење на финансиски истраги
во  Центарот  за  обука  при  МВР  и  во  Академијата  на  судии  и  јавни
обвинители, која ќе се изведува еднаш или два пати годишно.

ОСОСК

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

- соработка со надлежните институции во борбата со корупција од среден и
висок профил (ОЈОГОКК, ДКСК);
-учество на обуки од страна на вработените во Единицата за корупција.

ОСОСК

одобрување на 
утврдените 
индикатори за 
идентификација на 
можни носители на 
терористички 
активности и нивно
следење, како и 
одобрување на 
утврдените 
индикатори за 
идентификација на 
можни цели на 
напад

одобрени 
индикатори од 
страна на 
врвното 
раководство во 
МВР 

/ / / ОСОСК

Зголемување на 
капацитетите на 
национално ниво 
за пристап до 
меѓународните 

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

/ / изготвување 
законска рамка  

доделување 
кориснички 
профили на 
крајни 

/ СМПС, ОИТ,
ОЗРУЧР
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бази на податоци на податоци на 
ИНТЕРПОЛ за 
потраги по лица и 
возила

корисници и 
обука за 
користење 

Зајакнување на 
капацитетите на 
Секторот за 
компјутерски 
криминал и 
дигитална 
форензика

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

/ -набавка на 
телефонска 
опрема
- обуки

/ / СККДФ

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 (INTERPOL 
Child Sexual 
Exploitation - ICSE), 
како и др. алатки на
ИНТЕРПОЛ 
наменети за 
сузбивање на 
компјутерскиот 
криминал

/ / обезбедување на 
компјутерска 
опрема  за 
поврзување со 
базата на 
ИНТЕРПОЛ

доделување 
кориснички 
профили во 
СККДФ
-обука за 
корисниците

буџет на 
МВР/ 
донации 

СККДФ, 
СМПС
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Зајакнување на 
капацитетите на 
криминалистичко 
разузнавачката 
анализа

креирање на 
информатичко 
решение за 
евидентирање и 
рангирање на 
криминални групи

доставување до 
Директорот  на 
БЈБ заради 
одобрување на 
проектната идеја 
за изработка на 
информатичко 
решение за 
автоматско 
креирање на 
Приоритетната 
листа на 
криминални 
групи (КРИМ – 
НЕТ)

доставување  на  одобрената  проектната  идеја  до  ОИТ,
отпочување  на  заедничка  координација  и  работни
средби заради успешна реализација, односно изработка
на информатичко решение за автоматско креирање на
Приоритетната  листа  на  криминални  групи  (КРИМ  -
НЕТ)

ОКРА, 
ОИТ

Унапредување на 
можностите за 
прибирање 
информации од 
отворени извори 
преку стекнување 
знаења и вештини
за користење на 
методите, 
алатките и 
техниките за 
пребарување на 
интернет и 
даркнет, согласно 
најдобрите 
практики во 
земјите на ЕУ

одржување 
работен состанок
со италјански 
експерти,  со цел 
утврдување на 
потребата од 
изготвување на 
СОП-а и 
организирање  
обука за ОСИНТ 
/во рамки на 
твиниг- проект 
„Зајакнување на 
капацитетите во 
спречувањето на 
насилниот 

изработка  на Нацрт-  верзија  на СОП за  користење  на
отворени  извори  и  спроведување обука  за  ОСИНТ  за
аналитичари, од страна на италјански експерти.
/во рамки на истиот проект/

ОКРА
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екстремизам и 
борба притив 
тероризам“-ИПА 
2016 /

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

 модернизирани капацитети и 
стандардизирани простории за задржување 
на лица и работа со деца-жртви;

 формирање и функционалност на 
оперативните комуникациски центри;

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

Појдовна основа:
-потреба од реновирање на 
објектите во кои се сместени ПС од
ОН;
-непостоење современи 
оперативни комуникациски 
центри во СВР Струмица и СВР 
Охрид;
-потреба од модернизација и 
закнување на капацитетите со 
современа техничка опрема во 
делот на сообраќајот.

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:
- реновирани објекти во кои се сместени ПС за  ОН  и
подигнати  стандардите  од  аспект  на  заштита  на
правата на задржаните лица; 
-формирани  оперативни  комуникациски  центри  во
сите СВР;
-зголемување  на  безбедноста  за  сите  учесници  во
сообраќајот  на  патиштата  преку  намалување  на
бројот  на  сообраќајни  незгоди  и  последиците  од
истите, со посебен акцент на намалување на жртвите
во сообраќајот на патиштата.

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

средства
Организациски

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

изградба и 
реконструкција
на ПС 

реновирање и реконструкција на објекти на ПС
80.000.000,00

ден.
 

Буџет на МВР

ОУП, ООЗР

Постигнување на 
стандардите 
утврдени со 
Правилникот за 

реконструкција
на простории за
задржување во 
ПС

реновирање на простории за задржување

ОУП, ООЗР
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просториите за 
задржување на 
лица во ПС 
Проект: 
„Оперативен 
комуникациски 
центар“

формирање на 
ЦИК-ови по 
урнекот на 
ЕИКОТ на ниво 
на СВР низ РСМ

завршување на
сите 
активности за 
ЦИК во СВР 
Охрид

спроведување 
на сите 
активности за 
ЦИК во СВР 
Струмица

/ /
ОУП, СПРОН

Зајакнување на 
капацитетите за 
унапредување на 
безбедноста на 
сообраќајот на 
патиштата

зајакнување на 
материјално-
техничките 
капацитети на 
службите кои 
вршат контрола
и регулирање 
на сообраќајот

- моторни возила во полициска изведба;
- моторни возила во цивилна изведба (пресретнувачи);
- уреди за мерње на брзина на движење на возила (радари);
- уреди за мерење на алкохол во крвта (алкомери);
- уреди за мерење на психотропни супстанци во организмот (дрога
тест);
- светлечни стоп палки;
- батериски ламби;
-  сообраќајни  знаци  за  обезбедување  на  место  на  случена
сообраќајна незгода;
- камери за видео надзор на место за контрола на возила и возачи

ОУП-ССР, СВР

ПОТПРОГРАМА 4: „Јакнење на капацитетите во делот на криминалистичка техника“
Цел на потпрограмата: Модернизација и стандардизација на капацитетите на БЈБ во делот на крииналистичко-технички испитувања и
вештачења
Показател за успешност:

 модернизирани форензички капацитети;
 примена на софистицирани методи во 

областа на криминалистичко технички увиди,
испитувања и вештачења; 

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

Појдовна основа:
Зголемување и проширување на 
форензичките капацитети соглано 
најдобрите ЕУ практики и 
регулативи

Планиран  резултат  (одредница)  на  годишно
ниво:
Осовременување, софистицираност, 
стандардизација и хармонизација со ЕУ 
регулативи како и зголемена стручност со краен 
резултат квалитена услуга према клиентите со 
акцент во случај на ХБРН инциденти.
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хармонизација со ЕУ регулативите;
 подобрување на стручноста на КТ работници

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

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 Финансиски
средства

Организациски
облик/лице

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

Јакнење на 
форензичките 
капацитети

- изградба на 
наменски објект за 
ОКТИВ заради 
подобрување на 
капацитетите за 
криминалистичко-
технички 
испитувања и 
вештачења;
- материјално-
техничко 
опремување со 
биро-
лабораториска 
опрема за 
потребите на 
лабораториите во 
новиот објект;

- трансфер на 
опрема на ОКТИВ 
од стариот во 
новиот објект

Градежни активности за изградба на наменски објект за ОКТИВ

Активноста е условена од динамиката на изградбата на објектот
на ОКТИВ

Активноста е условена од динамиката на изградбата на објектот
на ОКТИВ

3,1 милион евра 
странска 
донација 

200,000 ЕВРА

/

ОКТИВ, ОЕУМС, ООЗР

ОКТИВ, ООЗР

ОКТИВ, ООЗР
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Акредитација
- Одржување на 
системот на 
квалитет, согласно
стандардот ISO 
17025;
- Унапредување на
системот за 
квалитет, согласно
стандардот ISO 
17025

/ реакредитација со надзор од 
акредитациско  тело и изготвување 
на извештај за истиот. 
акредитирање на нов метод

/ 5000 евра ОКТИВ

Стандардизација 
на активностите 
на поддрачните 
организациски 
единици на 
криминалистичка 
техника 
- реконструкција и
реновирање на 
просторните 
капацитети;
- материјално-
техничко 
опремување;
- стручно 
усовршување на 
персоналот

-  градежни  активности  за  реконструкција  на  постоечки
капацитети на КТ на  терен ;
- материјално-техничкото опремување ќе се реализира согласно
динамиката за  реконструкија  на објектите и спроведување  на
јавни набавки;
- ревидирање на постоечкиот наставен план и програма 1i 2kv.

/ ОКТИВ, ООЗР
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Зајакнување на 
форензичките 
капацитети за 
истрага на место 
на настан при 
ХБРН (хемиско, 
биолошки, 
радиоактивни и 
нуклеарни) 
инциденти 
- спроведување на 
обука за ХБРН 
инциденти, чија 
главна задача е 
вршење на увид на
место на настан

теоретска и практична обука на 10
лица кои вршат увид на место на
настан и форензички експерти.

5000 евра ОКТИВ, ООЗР, ЦО

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

 подобрена ефикасност и ефективност и 
зголемен меѓународен углед;

 намален број на илегални преминувања, 
криумчарење мигранти и трговија со луѓе;

 зајакнати капацитети за пресретнување и 
реакција;

 модернизирани капацитети и 
софистицирана опрема за гранични 
проверки и надзор.

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

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:
Изградба на објект кој ќе ги исполнува меѓународните
стандарди  за  сместување  на  привремено  задржани
странски  државјани,  проценка  на  потребите  за
надградба  на  ИТ  системот  за  гранична  контрола
усогласен со Шенген и ЕУ системите
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Мерки Активности    Временска рамка за спроведување
Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 Финансиски

средства
Организациски

облик/лице
Унапредување на 
прекуграничната 
полициска 
соработка

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

-прекугранична  соработка со службите на соседните земји;
-соработка  и  кординација  со  FRONTEX   и  други  меѓународни
институции.

ОГРМ

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

изградба на нов 
прифатен центар

градежни  активности  за  изградба  на  Прифатен Центар  за
странци.

1.800.000 евра 
средства од ИПА
фондови

ОГРМ

активности  в.в. 
Твининг проектот 
ИПА 
2016„Усогласување
на националните 
системи со ЕУ и 
Шенген барањата 
за гранично 
управување “

Компонента  1: Изготвување  Патоказ  за  усвојување  на
законодавство  поврзано  со  Шенген,  надградба  на
законодавството во делот на интегрирано гранично управување
и изготвување на Шенген Акциски план
-Изработка  на  Нацрт-стратегија  за  Интегрирано  гранично
управување  во  согласност  со  ЕУ  стандарди  за  Интегрирано
гранично управување
Компонента  2:  Зајакнување  на  административни  и  технички
капацитети во областа на интегрирано гранично управување 
-  Анализа за недостатоците во однос на човечките ресурси во
ОГРМ со препораки;
- Проценка на потребите за обука во ОГРМ;
- Анализа  на  недостатоците  со  препораки  и  развивање  на
методологија  на  веродостојна  евиденција  за  откривање  на

средства  на
ИПА  фондови
1,000,000 ЕУР 
(февруари
2019-февруари
2021) 

ОГРМ, Сектор за ИПА
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истрага и гонење на прекуграничен криминал. 
- Обуки (основно и напредно ниво) за надградба на капацитетите
за анализа на ризик (целна група – ОКРА, ОГРМ и РЦ за ГР).  

ПОТПРОГРАМА 6:„ Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на специјализираните полициски служби “
Цел на потпрограмата: Модернизација на капацитетите на БЈБ во делот на специјализираните полициски служби
Показател за успешност:

 унапредена  стручност  и  обученост  на
припадниците  на  специјализираните  полициски
служби;

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

 ефективност  и  ефикасност  во  реализација  на
специјализирани полициски операции.

Појдовна основа:
Зајакнување на 
ефективноста и 
ефикасноста на 
Единицата на 
централно и 
регионално ниво

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:
Модернизација  и  стандардизација  на  полицијата  со
користење на современи методи за извршување на задачи
и должности согласно добрите практики на ЕУ.

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

средства
Организациски облик/лице

Зајакнување на 
капацитетите на 
Одделот за 
специјални 
полициски операции

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

Набавка  возила за потребите на ОСПО

реновирање и реконструкција на објекти на ОСПО

буџет на 
МВР

ОСПО, ООЗР
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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)

Барање согласност за иницијативата од Директор
на БЈБ и Министер за внатрешни работи

ЕСК

ПРОГРАМА:  „УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ФУНКЦИИ НА МВР“
Програмата е поврзана со приоритетите на Владата:
приоритети: „Полноправно членство на РСМакедонија во НАТО“, „Успешно водење на пристапните преговори со ЕУ“ и „Јакнење
на  владеење  на  правото  преку  непристрасно  и  недискриминирачко  спроведување  на  законите,  изградба  на  независни
институции и функционален систем на локална самоуправа“.
приоритетни цели: „Постигнување на интероперабилност согласно стандардите  на  НАТО“, „Промовирање на европските вредности
во процесот на пристапување во ЕУ преку транспарентност и зајакнување на соработката со граѓанскиот сектор и академската
заедница и интензивирање на регионалната соработка“, „Унапредување на родовата еднаквост на сите области од општественото
живеење и вклучување на родовата перспектива во креирањето на политиките и буџетите“,  „Јакнење на владеењето на правото
преку  непристрасно  и  недискриминирачко  спроведување  на  законите“, „Унапредување  на  човековите  права  и  создавање
институционални капацитети за нивна ефикасна заштита“, „Натамошна професионализација и департизација на администрацијата
и зајакнување на транспарентноста“ и „Воспоставување на заеднички стандарди за развој на сајбер безбедност“.
Поврзаност со приоритети и приоритетни цели на МВР:
приоритет:„Промовирање  на  европските  вредности  во  процесот  на  пристапување  во  Европската  Унија  и  постигнување  на
интероперабилност согласно  стандардите на  НАТО,  непристрасно  и  недискриминирачко  спроведување на законите,  натамошна
професионализација и департизација и зајакнување на транспарентноста, унапредување на родовата еднаквост и вклучување на
родовата перспектива во креирањето на политиките и буџетите, како и воспоставување на заеднички стандарди за развој на сајбер
безбедност“
п  риоритетни цели:

 Јакнење на професионалните капацитети за исполнување на обврските од Националната програма за усвојување на правото
на ЕУ(НПАА) за усгласување на националното со законодсвството на ЕУ;

 Преземање активности за исполнување на партнерската цел Г1107, согласно ПАРП проценката за членство во НАТО;
 Имплементација на родовата рамноправност и обезбедување еднаков третман и можности;
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 Сервисна ориентираност кон граѓаните, преку користење на нови информациско-комуникациски технологии;
 Јакнење на капацитетите за ефикасно откривање на непрофесионално и незаконско постапување на припадници на МВР.

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

 унифициран и брз проток  на информации во МВР;
 надоградување на системот за регрутирање, селекција, унапредување и развој во кариерата на вработените во МВР;
 зајакнати капацитети на Центарот за обука;
 подобрување на услугите кон граѓаните и сервисна ориентација на МВР;
 повисока безбедност на  информатичкиот систем на МВР,  обезбедена квалитетна ИКТ инфраструктура и користени нови

технологии и мерки за информатичка безбедност; 
 исполнување на парнерската  цел Г1107(согласно ПАРП проценката и обуката за учество во мировни мисии);
 професионално работење на вработените со зајакнување на довербата на граѓаните во полицијата;

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

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

 единственост и унифицираност на податоците.

Појдовна основа:
воспоставена
ИТ структура

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

Мерки Активности    Временска рамка за спроведување
Квартал 1 Квартал 2 Квартал

3
Квартал

4
Финансиск
и средства

Организациски
облик/лице

Проект:
„Документ 
менаџмент 
систем“

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

номинирање на 
лица и 
спроведување на  
обука за обучувачи, 
задолжени за обука
на крајните 
корисници на ДМС 
во ОСОСК

креирање 
кориснички 
групи во 
ОСОСК и 
спроведување 
обука на сите 
вработени во 
ОСОСК

имплементација  на
процесот  -  движење
на документите преку
ДМС  во ОСОСК

/

ОИТ
ОСОСК
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ПОТПРОГРАМА 2:  „Управување со човечки ресурси“
Цел  на  потпрограмата:  Зголемување  на  професионалноста  на  вработените  со  примена  на  системот  за  вработување   и
унапредување по заслуги1

Показател за успешност:
 подобрување  на  квалитетот  на  услугите  кон

граѓаните;
 подигање на свеста за родова еднаквост. 

Појдовна основа:
- започнување реформски процес за 
целосна проверка на вработените;
- планирање на персоналот.

Планиран  резултат  (одредница)  на  годишно
ниво:
- јакнење на одговорноста на вработените;
-успешно  менаџирање,  согласно  системот  за
вработување и унапредување по заслуги.

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

средства
Организациски

облик/лице
Ветинг усвоен модел 

на ветинг со 
дефинирани 
компоненти  
и постапка на 
проверка на 
подобноста 

ОПРСПУЧР, ОЗРУЧР

подготвен 
предлог за 
донесување 
Закон за 
ветинг 

ОПРСПУЧР, ОЗРУЧР

усвоени 
подзаконски  
акти  за 
работата на 
телата за 

ОПРСПУЧР, ОЗРУЧР

1 Реализацијата на мерките и активностите од потпрограмата зависи од спроведување на предвремените парламентарни избори и конституирање 
на Соранието на РСМ.
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ветинг со 
Акциски план
за 
спроведување
на ветингот

Планирање  на 
човечки ресурси

изработка на 
Годишен план
за нови 
вработувања

ОПРСПУЧР, ОЗРУЧР

ПОТПРОГРАМА 3: „Унапредување на системот за обука на вработените во МВР“
Цел на потпрограмата: Зајакнати капацитети на Центарот за обука, надоградување на системот за обука и развој на  вработените во МВР
Показател за успешност:

 подобрен систем за обука;
 изработена Стратегија заобука и развој на 

вработените во МВР 2021-2023 година;
 подобрени и унапредени капацитети и услуги 

на Центарот за обука

Појдовна основа:
- основна обука за 
полицаец со 550 
кандидати 
- нереновирани 
Капацитетите на ЦО 
- не  е  формиран 
Совет за обучувачи 

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:
-усвоена Стратегија за обука и развој на вработените во
МВР 2021-2023;
-  функционален  Совет  на  обучувачи  на  Центарот  за
обука;
-  усвоен  Правилник за изработка и верификување на
обучувачките програми и обучувачките материјали;
-  усвоен  Правилник  (Процедура)  за  евалуација  на
обуката и обучувачките програми;
-  изработена  физибилити  студија  за  целосната
инфраструктура на ЦО;
-  ЦО  -  Акредитирана  установа  за  неформално
образование;
-  воспоставена  евиденција  за  дополнителните  услуги
на ЦО

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

и средства
Организаци

ски
облик/лице

Унапредување на 
системот на основна
обука за полицаец 

ревидирање на 
основната 
полициска обука

- подготовка на 
задачи за учење 
и материјали за 
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учење за темите 
за комуникација
и превенција 
кои ќе се 
вклучат во 
програмата за 
основна обука 
на полицаец

           

ЦО ОЕ за
превенција

имплементирана
и утврдена 
норма од 12-24 
учесници во 
обучувачка 
група

утврдување на 
оптимална 
годишна квота 
на кандидати за 
основна обука 
за полицаец за 
следните пет 
години земајќи 
ја предвид 
динамиката на 
природниот и 
друг одлив на 
вработени од 
МВР 

ЦО

утврдена 
надлежност на 
ЦО за надзор и 
поддршка на 
теренската 
обука

подготовка на  
предлог одлука 
за надзор и 
поддршка на 
теренската 
обука од страна
на ЦО

ЦО
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Изработка на 
Стратегија за 
обука и развој на
врабoтените во 
МВР 2021-2023

формирана   
работна група 
за изработка на 
Стратегија за 
обука и развој 
на вработните 
во МВР 2021-
2023 година

формирање 
на работна 
група 
составена од 
претставници 
од повеќе 
организациск
и единици 
кои имаат 
надлежност 
за обука (ЦО, 
ОЕ за УЧР, 
советници за 
СКСФО и сл.)
Избор и 
ангажирање 
на консултант
за поддршка 
на 
изработката 
на 
стратегијата 

ЦО

анализа на 
спроведувањето 
на Стратегијата 
за обука на 
вработените во 
МВР 2012-2014

изработка на 
анализа на 
спроведувањето 
на Стратегија за 
обука на 
вработените во 
МВР 2012-2014

ЦО и работна
група за

стратегијата

усвоена 
Стратегија за 
обука и развој на

изработка на  
Нацрт-
стратегија за 

организирање 
на стручна 
дебата по 

ЦО и работна
група за

стратегијата
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вработените во 
МВР 2021-2023

обука и развој 
на вработените 
во МВР 2021-
20232

Нацрт- 
стратегијата;
-усвојување на 
Стратегија за 
обука и развој 
на вработените 
во МВР 2021-
2023 од страна 
на Министерот

Акредитирање на 
Центарот за обука
од страна на 
Центарот за 
образование на 
возрасните како 
акредитирана ЦО 
установа за 
неформално 
образование

целосно 
функционален 
совет на 
обучувачи на 
Центарот за 
обука

-формирање 
работен  тим за 
акредиатција
-проучување на 
сите законски и 
подзаконски акти 
кои се однесуваат 
на образованието 
на возрасните во 
РСМ

ЦО

усвоени 
нормтивни акти 
од страна на 
Советот за 
обучувачи за 
неговата работа

прибирање 
искуства од 
акредитирани 
слични установи 
во државата и 
правење 
компаративна 
анализа

изработување 
Нацрт- 
Правилник за 
работата на 
Советот на 
обучувачи на 
Центарот

ЦО и Совет на
обучувачи

2 Посебен дел во стартегијата треба да биде посветен на реализирање на обуки за комуникациjа и превенција и за полициските службеници, експертите и 
локалната заедница
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Правилник за 
изработка и 
верификување 
на обучувачките 
програми и 
обучувачките 
материјали на 
две нивоа

изработка на 
Нацрт- 
Правилник за 
изработка и 
верификување 
на програми за 
обука  и 
материјали за 
обука на две 
нивоа

ЦО

усвоен 
Правилник 
(Процедура) за 
евалуација на 
обуката и 
обучувачките 
програми

изработка на 
Нацрт- 
Правилник 
(Процедура) за 
евалуација на 
обуката и 
обучувачките 
програми

ЦО

Обновување и 
одржување на 
објектите, 
опремата и ИКТ 
во ЦО

изработен План 
за потребите за 
реновирање и 
тековно 
одржување на 
објектите во ЦО

изработување
План за 
потреби за 
реновирање и 
тековно 
одржување на
објектите во 
ЦО со 
финансики 
импликации

ЦО

изработена 
физибилити 
студија за 
целосната 

изработка на 
физибилити 
студија за 
целосната 

изработка на 
проекти за 
реновирање и 
градба врз 

ЦО
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инфраструктура 
на ЦО

инфраструктура
на ЦО 

основа на 
физибилити 
студијата  
-организирање 
на Донаторска 
конференција 
за барање 
поддршка врз 
основа на 
физибилити 
студијата 

Обезбедување на 
здравствена 
заштита на 
обучуваните во 
Центарот за обука

ангажиран 
медицински 
персонал во ЦО 
заради 
обезбедување 
здравствена 
заштита на 
полицаец

систематизирање 
на работни места 
(лекар и друг 
медицински 
персонал)

ЦО

потпишан 
Меморандум за 
соработка со 
итната помош и 
домашна посета 
за интервенции 
во инцидентни 
случаи

обезбедување 
здравствена 
заштита за 
интервентни и 
итни случаи со 
склучување 
меморандум за 
соработка со 
итната помош и 
домашна посета 
за интервенции 
во инцидентни 
случаи

ЦО
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Подобрување на 
организациската 
структура на ЦО

променет 
статусот на 
обучувачите во 
ЦО од ОСЛ во 
УПС

подготовка на 
образложен 
предлог за 
неопходноста од 
промена на 
статусот на 
обучувачите во ЦО
од ОСЛ во УПС 
(изведување на 
настава со 
обучувани во 
униформа, 
недоволна 
мотивираност на 
квалитетни 
кандидати од 
други ОЕ на 
интерните огласи 
за нови обучувачи 
и сл.)

спроведување 
на постапката за
промена на 
статусот на 
обучувачите во 
ЦО

ЦО

постојните 
вработени во ЦО 
формално и 
стварно 
распределени 
според актот за 
систематизација
на ЦО

донесување на 
одлука на 
менаџментот 
на ЦО за 
формално и 
стварно 
распоредување
на вработените

ЦО

25



во ЦО, посебно 
обучувачите, 
според актот за
систематизаци
ја на ЦО

Ефикасно буџетско
работење на ЦО

воспоставена 
евиденција за 
дополнителните 
услуги на ЦО

изработка на 
содржина и 
вкупна цена 
на чинење на 
пакети на 
обучувачки и 
други услуги 
на Центарот 
за  корисници 
надвор од 
МВР (цени на 
услугите

определување 
одговорно лице 
што ќе ја води 
евиденцијата

ЦО

воспоставена 
интерна 
буџетска ставака
на наменски 
средства за ЦО 
во 
финансискиот 
план на МВР под
надлежност на 
Помошникот на 
министерот на 
ЦО

подготовка на 
предлог до 
Секторот за 
финансии за 
формата и 
надлежноста на 
посебна буџетска 
ставка во 
финансискиот 
план на МВР за 
работењето на ЦО

ЦО
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ПОТПРОГРАМА 4: „Унапредување на сервисната ориентираност кон граѓаните и останатите засегнати страни“
Цел на потпрограмата: подобрување на услугите кон граѓаните и сервисна ориентација на  МВР
Показател за успешност:

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

 олеснет  пристапот  до  документите  од  интерес  за
граѓаните;

 воведен регистар за возила;
 воведено  софтверско  решение  за  следење  на

оружјето

Појдовна
основа:
- не постои 
електронски 
регистар на 
возила кој е 
поврзан со сите 
засегнати страни
во РСМ;
- постојна 
законска и 
подзаконска 
регулатива;
-потешкотии при
профилирањето 
на барателите на
азил;   
-инфо шалтери 
постојат само во 
една Подрачна 
единица на ОГР

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:
-  воведен  регистар  на  возилата  кој  ќе  овозможи  подобра
комуникација  во  однос  на  размена  на  податоци  со  сите
засегнати страни;
-  усовршување  на  софтверското  решение  за  регистрација  и
следење  на  оружјето  при  увоз,  извоз,  транзит  и  движење  на
оружјето  на  територија  на  државата,  вклучувајќи  ги  и
магацините за оружје;
- прифатени иницијативи за измени  на законска регулатива за:
олеснет  пристап  до  документи  и  личната  карта  на  точната
адреса  на  граѓанинот,  кои  ќе  овозможат  намалување  на
метежот  и  времето  на  чекање  при  подигање  на  изготвените
лични карти;
-  обучени полициски службеници како лица за прв контакт со
барателите на азил и правото на азил,  кои ќе придонесат  за
намалување на бројот на лица кои го злоупотребуваат системот
за азил;
-  формирани  осум  инфо-шалтери  во  ОУР  и  зголемена
информираност и  задоволство  на граѓаните.

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

ски
средства

Организацис
ки

облик/лице
Подобрување на 
соработката со 
повеќе институции 
за размена на 
податоци преку 

- имплементација на 
Договорот за 
соработка и размена 
на информации во 

-усогласувања 
помеѓу 
надлежните 
организациони 

тест период  за 
внес и размена 
на податоци од 
новиот 

воведен 
регистар на 
возила

/ ОГР, ОИТ,ООЗР
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воведување на 
регистар на возила

електронска форма 
на Платформата за 
интеропарабилност 
од Царинска управа,;
- одржување на 
работни средби 
заради координација 
и нивна 
имплементација

единици заради 
обезбедување на 
соодветни 
услови и 
информатичко- 
технички 
активности за 
воведување на 
регистар на 
возила.  

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

-изготвување на ново
Софтверско решение 
за регистрација и 
следење на оружјето 
при увоз, извоз, 
транзит и движење 
на оружјето на 
територија на 
државата, 
вклучувајќи ги и 
магацините за 
оружје. 

/ / тест период на 
новото 
софтверско 
решение

донација
од УНДП. 

ОГР

Проект:„Олеснување
на пристапот до 
документи“

формирање  на  работна  група  за
регулирање на законска рамка

формирање на 
работни групи 
за подготовка 
на подзаконски
акти 

подготовка на 
техничка 
спецификација 
за економски 
оператор кој ќе 
ја врши 
услугата

/ ОГР

Проект: „Лична 
карта во вашиот 
дом“

 формирање на работна група за
регулирање на законска рамка

формирање на 
работни групи 
за подготовка 

подготовка на 
техничка 
спецификација 

/ ОГР
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на подзаконски
акти 

за економски 
оператор кој ќе 
ја врши 
услугата

Работни средби со 
полицискиските 
службеници од 
Регионалните 
центри за гранично 
работење, како и на 
Полициските 
службеници од ПС 
од општа 
надлежност, како 
лица од прв контакт 
со баратели на 
право на азил, во 
насока на 
укажување како да 
се  профилира 
барател на право на 
азил и постапување 
со барател на право 
на азил“

 изготвен  План за 
работни средби со ПС
и  доставување  до 
БЈБ за одборување и 
започнување со 
негова реализација и 
известување  за секој 
квартал одделно

одржување  на  работни  средби  со  полициските
службеници  во ПС согласно планот.

/ ОГР, Сектор за
азил-БЈБ

Инфо-шалтери во 8-
те Отсеци за 
управни работи

еден инфо-шалтер 
воведен во ОУР 
Скопје   

достава на 
барања до 7 ОУР 
за обезбедување 
на соодветни  
просторни 
услови  и   
човечки ресурси. 

опремување на 
добиениот 
простр со 
канцелариски  
материјал и  
соодветно 
пополнување 
на работните 
места  

воспоставени 
инфо шалтери 
во 8 подрачни 
единици  на 
ОГР

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

 зголемување  на  квалитетот  и  брзината  на
мрежата;

 повисока безбедност на информатичкиот систем
на МВР;

 обезбедување  на  интероперабилност  на  новите
апликации.

Појдовна
основа:
постоен ИКТ 
систем на МВР

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:
 зголемени телекомукациски можности и олеснета достапност;
 постигнато издвојување на ИНТЕРНЕТ сообраќајот од постоечката 

ИНТРАНЕТ мрежа;
 постигната современа и брза оптичка мрежа која долгорочно ќе ги 

задоволува потребите на МВР од најсовремени сервиси;
 имплементирана нова платформа на ИС на МВР;
 воспоставување на нов систем за поддршка на континуирана 

работа на ИС на МВР.

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

средства
Организациск
и облик/лице

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

набавка и 
инсталација на 
опрема

испорака на 
опремата во 
Скопје и Прилеп,
поставување во 
систем салите и 
физичко 
поврзување

инсталација и 
конфигурација 
на доставената 
опрема.

обуки за 
користење на 
опремата, 
тестирање и 
верификација 
на испораките

пуштање во 
продукција

ИПА 

ОИТ, ОЕМУС

модернизација 
на примарниот 
информациски 
систем на МВР

финализирање 
на новиот 
системски 
дизајн, развој на 
апликативни 
решенија

план за 
миграција, 
репликација на 
податоци и 
испорака на 
апликативни 
решенија

обуки, 
тестирање и 
верификација 
на испораките

пуштање во 
продукција

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

 инсталација на 
опремата

изготвување на 
техничка 
спецификација

постапка за 
јавна набавка

-технички 
прием на 
опремата 
-инсталација на 
опремата во 
МРТВ

тестирање на 
инсталираната 
опрема

буџет на МВР ОИТ

Проект „Уреди за 
климатизација на 
систем сали“

инсталација на 
нови 
индустриски 
клима уреди 

изготвување на 
техничка 
спецификација

постапка за 
јавна набавка

инсталација на 
опремата во 
МРТВ 

тестирање на 
инсталиранатa 
опрема

буџет на МВР

ОИТ

Проект„Изградба на 
безбедна 
ИНТРАНЕТ мрежа“

подготовка на 
техничко 
решение

/ изготвено 
техничка 
спецификација 
за ангажирање 
на независен 
консултант

постапка за 
јавна набавка

изготвување на
техничко 
решение

буџет на МВР ОИТ, СБИ,
ООЈСП,

консултант

Проект „Оптичка 
мрежа на МВР“

набавка на 
опрема за II 
фаза;

- постапка за 
јавна набавка     
-технички прием
на опрема од II 
фаза

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

-набавка на 
опрема за III 
фаза            
-инсталација и 
тестирање на 
опремата од III 
фаза

буџет на 
МВР, ИПА 
фондови

ОИТ, ОФП, ООЗР

ПОТПРОГРАМА 5: „Интеграција во НАТО и безбедност на класифицирани информации“
Цел на потпрограмата: Полноправно членство во НАТО
Показател за успешност:
-  упатување  припадници  на  МВР  во  мировни
мисии по однос на партнерска цел Г-1107
-  надградени  мерки  за  физичка  безбедност  на
Регистерот за странски КИ во МВР

Појдовна основа:
-исполнување  на
партнерската  цел  Г-
1107.
-нефункционален 
систем за физичка 
безбедност 

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:
имплементација  на  активности  поврзани  со  Интеграција  во
НАТО
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Мерки Активности    Временска рамка за спроведување
Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 Финансиски

средства
Организациски

облик/лице
Интеграција во 
НАТО 

упатување 
припадници на МВР 
во мировни мисии по 
однос на партнерска 
цел Г-1107

учество на 
билатерални 
консулатции 
-Скопје

учество на 
билатерални 
консултации- 
НАТО -Брисел

/ обука на 
припадници на 
МВР за учество 
во мировни 
мисии

/ МВР-СБИ

имплементацијата на 
активностите 
поврзани со 
Програмата за 
продолжување на 
реформитен

надградба на 
материјално-
технички 
мерки и 
набавка на 
опрема за 
физичка 
безбедност на 
класифициран
и информации

/ реализација 
на НАТО-
ЕАДРЦЦ 
вежба 
,,Северна 
Македонија-
2020,,

/ /
МВР-СБИ

Безбедност на 
класифицирани 
информации

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

/ / / ТЕМПЕСТ 
зонирање за 
просториите 
на Регистарот 
за странски 
КИ 

/

СБИ

ПОТПРОГРАМА  7:  „Зајакнување  на  капацитетите  за  внатрешна  контрола,  професионални  стандарди  и  спроведување  на
антикорупциска програма“
Цел на потпрограмата: професионално работење на вработените со зајакнување на довербата на граѓаните во полицијата
Показател за успешност:

 обезбедување  на  професионална  служба  и
почитување на основните човекови права;

 професионална  и  континуирана  едукација  за
борба против корупција

Појдовна основа:
соработка со  
DCAF

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:
подобрување на интегритетот на полициските службеници
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Мерки Активности    Временска рамка за спроведување
Квартал 1 Квартал 2 Квартал

3
Квартал 4 Финансиски

средства
Организациски

облик/лице
План за 
спроведување на 
прогамата за 
јакнење на 
интегритетот на 
полициските 
службеници

дополнување на 
работната верзија 
на Планот,  со 
анализа на ризик 
на работните 
места во новите 
организациски 
единици 

/ / /

ОВККИПС

Етички кодекс на 
вработените во 
МВР

-спроведување на 
анкетно 
истражување
-дистрибуирање 
на анкетните 
прашалници во 
организациските 
единици во МВР

евалуација
на
анкетните
прашалници

ОВККИПС

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

Иницијатива
Временска рамка за подготвување

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 Финансиск
и средства

Организациски облик/лице

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

/ / / декември 

ОГР

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

/ / / декември 

ОГР
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Закон  за изменување и дополнување 
на Законот за лична карта

/ / / декември 
ОГР

Закон за промет и заштита на 
експлозивни материи

/ / / декември 
ОГР

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

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 Финансиски
средства

Организациски
облик/лице

Изготвување  Годишен  план  за  обука
за МВР за 2020г. 

изготвен 
Годишен План за обука 
на МВР за 2020г.

/ / / / ОПСПУЧР

Изготвување Годишен план за јавни
набавки  за  потребите  на  МВР  за
2020г.

изготвен Годишен план 
за јавни набавки на МВР
за 2020г.

/ / / / ООЗР

Изготвување  Годишен  План  на  МВР
за  внатрешна  ревизија  во  текот  на
2020г.

Изготвен Годишен  план
на  МВР  за  внатрешна
ревизија во  2020г.

/ / / /
Одделение за 
Внатрешна ревизија

Бр. 16.2-32349/1                                                                                                                                                   МИНИСТЕР ЗА ВНАТЕШНИ  РАБОТИ
Скопје, 20.03.2020 година                                                                                                                                                         НАЌЕ ЧУЛЕВ                             
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