МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА РАБОТА ЗА 2019 ГОДИНА
1. ПРОГРАМИ
Во Годишниот план на МВР за 2019 година беа предвидени активности за две стратешки програми од Стратешкиот план на МВР 2019-2021
година.
 Стратешката програма „РАЗВОЈ НА ПОЛИЦИЈАТА“ е разработена во четири потпрограми:
- „Јакнење на капацитетите во делот на понатамошна професионализација на БЈБ“ се реализираше преку две мерки кои се во целост
спроведени;
- „Jакнење на капацитетите на БЈБ во делот на криминалистичките работи и сузбивање на организиран криминал“ се реализираше
преку седум мерки, од кои две се целосно спроведени, а за пет мерки реализацијата продолжува во наредниот тригодишен период;
- „Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на полициските работи од општа и посебна надлежност и унапредување на безбедноста
на сообраќајот на патиштата“ се реализираше преку четири мерки, од кои три се целосно спроведени, а за една мерка реализацијата
продолжува во наредниот тригодишен период;
- „Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на граничното управување и миграции“ се реализираше преку една мерка, која е во целост
спроведена.



Стратешката програма „УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ФУНКЦИИ НА МВР“ е разработена во четири потпрограми:
- „Воведување систем за управување со документи (DMS)„ се реализираше преку една мерка, која продолжува со спроведување во
наредниот тригодишен период;
- „Управување со човечки ресурси“ се реализираше преку две мерки, од кои едната е целосно спроведена, а другата продолжува со
спроведување во наредниот тригодишен период;
- „Зајакнување на капацитетите за внатрешна контрола, професионални стандарди и спроведување на антикорупциска програма“ се
реализираше преку една мерка, која продолжува со спроведување во наредниот тригодишен период;
- „Надградба на телекомуникациски и информатички систем во МВР“ се реализираше преку пет мерки, од кои две се целосно завршени,
а три продолжуваат со реализација во наредниот тригодишен период;
- „Интеграција во НАТО и безбедност на класифицирани информации“ се реализираше преку две мерки, кои во целост се спроведени.

Во табеларниот приказ за стратешките програми се дадени податоци за нивно поврзување со стратешките приоритети и приоритетни цели на
ВРСМ, како и приоритетите и приоритетните цели на МВР, додека за мерките во потпрограмите се дадени активностите преку кои истите се
реализираа, како и финансиски средства и одговорни организациски единици.
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2. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОД СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРОГРАМИТЕ И ПОТПРОГРАМИТЕ
2.1. Стратешка програма „РАЗВОЈ НА ПОЛИЦИЈАТА“
Поврзаност со стратешкиот приоритет и цел на Владата:

Поврзаност со приоритетите и целите на МВР:

потпрограма: „Јакнење на капацитетите во делот на
понатамошна професионализација на БЈБ“
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Програмата „Развој на полицијата“ поврзана со „приоритети на Владата: „Република Северна
Македонија-членка на НАТО и ЕУ“ и „Одлучна и неселективна борба со организиран криминал и
корупцијата“;
приоритетни цели: „Одлучна и неселективна борба со организираниот криминал и корупцијата,
реформи во владеење на правото, изградба на независни институции и зголемување на јавната
безбедност“, „Понатамошен развој на демократските принципи на полициското работење за
подобрување на нивото на доверба меѓу граѓаните и полицијата, вклучувајќи и почитување на
човековите права“ и „Јакнење на владеењето на правото преку непристрасно и
недискриминирачко спроведување на законите „Заокружување на процесот на реформа во
полицијата“
поврзаност со приоритетите на МВР:„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.
цел на потпрограмата: Зголемување на довербата
одговорен:
на граѓаните во полицијата
СВР / Отсеци за превенција/Одделение за
превенција при СВР Скопје
ЕСПСКК

СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
мерка/активност

показател на резултат со
појдовна основа и
планираниот резултат на
годишно ниво

оценка за напредокот во постигнување на резултатите и целите на програмата

мерка: Зајакнување на
работата на полицијата со
заедницата
активност: Подобрување на
функционирањето на ЛСП

показател: зголемено ниво
на соработка со заедницата и
локалната самоуправа во
насока на превенција на
криминогените однесувања,
доверба во полицијата;
појдовна основа:
формирање локални совети
за превенција (ЛСП);
планиран резултат:
прифаќање на ЛСП од
локалната самоуправа како
алатка за развивање на
концептот на полициско
работење во заедницата
показател:зголемена
професионалност во
работењето на полициските
службеници
појдовна основа: стручно
усовршување на теоретските
и практичните знаења и
вештини на полициските
службеници
планиран резултат:
зајакнати капацитети на
полициските службеници за
постапување во кризна
состојба

одржани се 67 работни средби со градоначалници на општини, а одржани се и
седници на Локалните совети за превенција во скопските општини Бутел, Карпош и
Шуто Оризари, како и во општините Валандово, Куманово, Липково, К.Паланка,
Кратово, Старо Нагоричане, Битола, Делчево, М.Каменица, Пробиштип, Кочани,
Дојран, Босилово, М.Брод, Пласница, Крушево, Гевгелија и Охрид. Формирани се три
нови Локални совети за превенција во општините Брвеница, Св.Николе и Јегуновце.

мерка: Зајакнување на обуката
за дејствување во кризни
состојби
активност: Обука на
раководни полициски
службеници за „Менаџирање
и справување со кризни и
сложени безбедносни
состојби“
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спроведени две работилници на тема ,,Справување со сериозни инциденти“ и тоа
едната во Струга, на која присуствувале 12 полициски службеници (пет од СВР Охрид
и седум од СВР Тетово), а другата во Велес, исто така со присуство на 12 полициски
службеници (четири од СВР Велес и осум од СВР Штип).
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потпрограма: „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

Одговорен: ОСОСК, ОКП,ЕФК, НКЦСОСК,

ОКТИВ, ОФП,СПМС,ОИТ, СККДФ,ОКРА

СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/активност

мерка: Развивање на капацитетите
за водење на криминалистички
истражувања
активност: Обезбедување пристап
до бази на податоци на институции
надвор од МВР
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Показател на резултат со
појдовна основа и
планираниот резултат на
годишно ниво
показател:
институционално уредена
интерагенциска и
меѓународна соработка
изразена преку зголемен
број на интерагенциски и
меѓународни истраги
појдовна основа: потреба
од пристап до бази на
податоци на национално и
меѓународно ниво заради
поефикасно спроведување
на истраги
планираниот резултат:
обезбеден пристап до бази
на податоци

Оценка за напредокот во постигнување на
резултатите и целите на програмата
активноста се спроведува во рамки на
проектот IPA 2013 „Национална платформа
за интероперабилност“, а задолжен за развој
на апкликативните решенија е надворешен
правен субјект-Nextsense. Одржани се
координативни состаноци со Царинската
Управа, Агенција за вработување, Агенцијата
за Катастар на недвижности и Управа за
Јавни приходи, пришто потпишан е
Меморандум за соработка меѓу МВР и
Агенција за вработување на РСМ, со кој е
овозможено МВР да користи 16 сервиси на
Агенцијата. Исто така, потпишан е Договор
за Користење на електронскиот шалтер на
Агенцијата за катастар на недвижности,
преку директен пристап до апликацијата ЕКат Шалтер преку користење на VPN мрежа,
а во тек е изготвување Предлог-текст на
Меморандум за соработка меѓу МВР и
Министерството за труд и социјална
политика. Покрај ова, инсталирано е
апликативно решение во тест-продукциска
фаза со одредени сервиси одобрени на
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мерка:Зајакнување на капацитетите
на ОСОСК за криминалистички
истражувања
активност:Зајакнување на
капацитетите на Централната
канцеларија за фалсификување пари

мерка: унапредување на службата
за криминалистичка техника,
согласно стандардите на ЕУ и
акредитација на нови методи во
ОКТИВ
активност: Јакнење на форензичките
капацитети (изградба на зграда
заради подобрување на
капацитетите на ОКТИВ) и
одржување на системот на квалитет
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показател: унапредена
информатичка технологија
и користење податоци од
електронски бази на
национално ниво во насока
на зголемена откривачка
активност
појдовна основа: потреба
од пристап до бази на
податоци на национално и
меѓународно ниво заради
поефикасно спроведување
на истраги
планиран резултат:
унапредена информатичка
технологија и развој
показател: модернизирани
капацитети и примена на
софистицирани методи во
областа на
криминалистичко-технички
и форензички испитувања
и вештачења.
појдовна основа:
Недоволна просторна,
информатичка и

Царинска Управа, Агенција за вработување и
Министерството за труд и социјална
политика.
Како
нови
институции
идентификувани се Фондот за здравствено
осигурување, Пензиско и инвалидско
осигурување на РСМ и Министерство за
правда-Управа за матични книга, со кои се
иницирани првични работни состаноци за
отпочнување и реализација на активности со
кои ќе се овозможи користење на нови вебсервиси.
во рамки на Твининг проектот „Зајакнување
на капацитетите на системот за борба
против
фалсификување
на
еврото“,
реализирани се студиски посети во
РАвстрија и СРГерманија. Исто така, експерти
од Германската национална банка – „Бундес
Банка“, одржаа четири работилници за
полициски службеници од Одделот, а
одржани се и повеќе состаноци со Народна
Банка на РСМ.

- потпишан е Договор за градба (меѓу
Делегацијата на ЕУ во РСМ и градежна
фирма од РАлбанија) и отпочнати се
активности за изградба на новиот објект;
- во рамки на твининг проектот
„Понатамошно јакнење на капацитетите за
истраги на место на настан“, изработена е
Стратегија за развој на капацитетите на КТ
единици на регионално и локално ниво и
Акциски план за спроведување, а во

по стандард ISO/IEC 17025 и
акредитирање на нови методи во
ОКТИВ по стандард ISO/IEC 17025
активност: Преземање мерки и
активности заради исполнување на
предусловите за акредитација по
стандардот 17020 и 27001

материјално-техничка
опременост на
организациски единици во
БЈБ надлежни за
криминалистички работи и
сузбивање на организиран
криминал.
планиран резултат:
подобрени просторни
капацитети и материјалнотехничка опременост.

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

континуитет се спроведуваа стручни обуки
(180 криминалистичко-технички работници
од подрачните организациски единици на
криминалистичка техника, се обучени за 12
Стандардни Оперативни Процедури, 19 КТ
работници од подрачните организациски
единици на криминалистичка техника и
ОКТИВ за барањата од стандардот ISO 17020,
а 20 полициски службеници завршија
меѓународна обука за обучувачи во областа
на криминалистичка техника).
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

Одговорен:
ОУП, ООЗР, ОГРМ, СИКС, ОИТ

СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/активност

Показател на резултат со појдовна
основа и планираниот резултат на
годишно ниво

Оценка за напредокот во постигнување на
резултатите и целите на програмата

мерка: Јакнење на
капацитетите на СВР-та и
ПС од општа и посебна
надлежност
активност: Изградба и
реконструкција на ПС во
СВР

показателт: модернизирани
капацитети и стандардизирани
простории за задржување на лица
појдовна основа: реновирани девет
ПС
планиран резултат: подигање на
стандардите од аспект на заштита
на правата на задржаните лица

мерка: Постигнување на
стандардите утврдени со
Правилникот за

показател: модернизирани
капацитети и стандардизирани
простории за задржување на лица

реновирани се 11 полициски објекти (СВР
Битола, ПС ОН Кочани, ПС ОН Виница, ПС ОН
Кратово, ПС ОН Валандово, ПО Камењане, ПО
Арачиново, ПС ОН Гази Баба, објектот каде е
сместено ПО Шуто Оризари), гаража во ЕБРкасарна „Ѓорче Петров“, како и
реконструкција на објекти/боксови за кучиња
на Единицата за дресура на службени
кучиња.
целосно е завршена реконструкција на
просториите за задржување на лица во три
полициски станици од општа надлежност
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просториите за
задржување на лица во ПС
активност: Реконструкција
на простории за
задржување во ПС Кичево,
ПС Велес, ПС Крива
Паланка, ПС Охрид и ПС
Струга
мерка: Оперативен
комуникациски центар
активност: Формирање на
ЦИК по урнекот на ЕИК на
ниво на СВР

мерка: 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“
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појдовната основа:реновирани
девет ПС
планиран резултат: подигање на
стандардите од аспект на заштита
на правата на задржаните лица

(ПС ОН Пробиштип, ПС ОН Кичево и ПС ОН
Куманово).

показател: формирање и
функционалност на оперативните
комуникациски центри
појдовна основа: неформирани
оперативни комуникациски центри
во сите СВР
планиран резултат: формирани
оперативни комуникациски центри
во сите СВР
показател: модернизација на
капацитетите за контрола на возила
и возачи и увид при сообраќајни
незгоди
појдовна основа: потреба од
модернизација и закнување на
капацитетите со современа
техничка опрема во делот на
сообраќајот
планиран резултат: 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

во функција се ставени три нови Центри за
известување и координација на подрачјето
на Секторите за внатрешни работи во Штип,
Велес и Куманово, што значи дека во шест
СВР се воспоставени ЦИК-ви, а останува
формирање на ЦИК-ви во СВР Охрид и СВР
Струмица. Мерката продолжува и во 2020
година.
- проектот „Видео надзор на место за
контрола на возила и возачи“ е целосно
реализиран, при што набавени се 50-те
мобилни камери/„body-cameri“, кои се
ставени во употреба во стручните служби за
сообраќајни работи во СВР-Скопје.

- проектот „Електронски записник од увид
во сообраќајна незгода“, е реализиран во
сите организациски единици во МВР, со што
е олеснет пристапот на граѓаните за
добивање на Записникот.

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

Цел на потпрограмата:Зајакнување на
оперативните капацитети, материјално–техничко
опремување и модернизација согласно
стандардите на ЕУ во насока на зголемување на
ефикасноста во работењето на припадниците на
граничната полиција

Одговорен:
ОГРМ, ОЕУМС

СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/активност

мерка: Зајакнување на
оперативните
капацитети,
материјално–техничко
опремување и
модернизација во насока
на зголемување на
ефикасноста во
работењето на
припадниците на
граничната полиција
-активности:
- подготовка на
инженерски работи и
тендерска документација
за изведба на градежни
работи за Прифатен
центар за странци;
- усогласување на
националните системи со
ЕУ и Шенген барањата за
гранично управување
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Показател на резултат со
појдовна основа и
планираниот резултат на
годишно ниво
показател: 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: 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

Оценка за напредокот во постигнување на
резултатите и целите на програмата
Во рамки на првата активност (како дел од
проект ИПА 2016), се преземени сите потребни
активности и во тек е постапка за избор на
изведувач за градежни работи.
Во насока на „усогласување на националните
системи со ЕУ и Шенген барањата за гранично
управување“ (во Твининг проектот ИПА 2016„Усогласување на националните системи со
барањата на ЕУ и Шенген барањата за гранично
управување“), реализирана е студиска посета во
РСловачка, одржани се состаноци за хармонизација
на националното со европското законодавство,
структурата
на
интегрираното
гранично
управување, а странски експерти реализираа
теренски посети на организациски единици во
Гранична полиција. Исто така, спроведени се
работилници и обуки на теми „Откривање на
злоупотреба на фалсификувани документи“ и
„Спроведување на интервју со илегални мигранти“

Коментар

2.2 Стратешка програма „Унапредување на заедничките функции на МВР“
Поврзаност со стратешкиот приоритет и цел на Владата:

Поврзаност со приоритетите и целите на МВР:
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Програмата „Унапредување на заедничките функции на МВР“ е поврзана со 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“
приоритетни цели: „Унапредување на националните капацитети и способности во насока на
постигнување на поголема интероперативност со силите на земји членки на НАТО“,
„Промовирање на европските вредности во процесот на пристапување во ЕУ преку
транспарентност и зајакнување на соработката со граѓанскиот сектор и академската заедница“,
„Подобрување на стручноста, ефикасноста отчетноста и транспарентноста на јавната
администрација и создавање на услужно ориентирани институции со примена на нови технологии,
стандарди за квалитет и мерки за сајбер безбедност“,„Унапредување на родовата еднаквост на
сите области од општественото живеење и вклучување на родовата перспектива во креирањето
на политиките и буџетите“ и „Унапредување на човековите права и создавање институционални
капацитети за нивна ефикасна заштита“
поврзаност со приоритетот на МВР: „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 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 потпрограмата:
Одговорен:
Ефикасен електронски систем за менаџирање со
ОСОСК
документи
-

потпрограма: „Воведување систем за управување со
документи (DMS)„

СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/активност
Мерка: проект: Документ
менаџмент систем
активности:
- прилагодување на
софтверите кон барањата
на корисникот;
- обука на корисниците на
системот

Показател на резултат со
појдовна основа и планираниот
резултат на годишно ниво
показател:
-овозможување брз проток на
информации и документи;
-единственост и унифицираност
на податоците
појдовна основа: воспоставена
ИТ структура
планиран резултат: целосна
имплементација на системот
за управување со документи

потпрограма:„Управување со човечки ресурси“

Оценка за напредокот во постигнување на
резултатите и целите на програмата

Коментар

во рамки на проектот извршена е анализа на
бизнис процесите во ОСОСК, изработен е
документот за кориснички барања и инсталирана
е опремата за воведување на Системот за
управување со документи (DMS) во Одделението
за административни и заеднички работи при
Одделот за општи и заеднички работи и во тек е
операционализација на овој систем.

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

Одговорен:
ОЗРУЧР

СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/активност
мерка: Зајакнување на
институционалните
механизми и градење на
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Показател на резултат со
појдовна основа и планираниот
резултат на годишно ниво
показател: подигање на свеста
за родова еднаквост
појдовна основа: оперативен

Оценка за напредокот во постигнување на
резултатите и целите на програмата
изготвен е тригодишен извештај за родово
одговорно буџетирање, а претставници од
министерството учествуваа во изработка на

Коментар

капацитети за вклучување
на родовата перспектива
во креирањето на
програми и политики и
соодветни буџети
мерка: Применување на
рамноправна родова
застапеност

план на МВР за 2019г.
за имплементација на
Истанбулска конвенција
планиран резултат: зајакнување
на капацитетите и механизмите
за родова еднаквост
показател: процентуална
застапеност на жени и мажи
во полицијата по ранг
појдовна основа: оперативен
план за имплементација и
Стратегија за родова еднаквост
планиран резултат:
зајакнување на капацитетите за
родова еднаквост

потпрограма:„Зајакнување на капацитетите за внатрешна
контрола, професионални стандарди и спроведување на
антикорупциска програма“

Законот за спречување и заштита од насилство врз
жените и семејно насилство.

креиран е нов дел на веб - страната на МВР со
наслов „Родова еднаквост“ и изготвен е
„Прашалник за утврдување на знаењето на
полициските службеници за превенција и
спречување на семејно насилство”. Спроведени се
осум обуки за подигање на свеста на полициските
службеници за родова еднаквост и обезбедување
на услуги на жртвите од семејно насилство.

Цел на потпрограмата: Професионално работење
на вработените со зајакнување на довербата на
граѓаните во полицијата

Одговорен:
ОВККИПС

СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/активност
Мерка: План за
интегритет на сите
работни места во МВР
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Показател на резултат со
појдовна основа и планираниот
резултат на годишно ниво
показател: обезбедување на
професионална служба и
зголемување на капацитетите
во борбата против корупцијата
во МВР
појдовна основа: соработка со
DCAF
планиран резултат:
подобрување на интегритетот
на полициските службеници

Оценка за напредокот во постигнување на
резултатите и целите на програмата
формирана е работна група за изработка на
Планот за интегритет, за членовите на работната
група е одржана обука за изработка на анализа на
ризик од корупција на работни места во МВР,
изработени и пополнети се прашалници за ризик
од корупција за секое работно место во
министертвото, а по нивна обработка, отпочнати
се активности за изготвување на анализата. Оваа
активност продолжува со реализација и во 2020г.

Коментар

потпрограма:„Надградба на телекомуникациски и
информатички систем во МВР“

Цел на потпрограмата: Осовременување на
телекомуникациски и информатички системи во
МВР

Одговорен:
ОИТ, СБИ, ОЕМУС

СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/активност
проект „Воспоставување
ИКТ центар за
континуитет во
работењето и
опоравување од
катастрофа“
Набавка и инсталација на
опрема

проект„Мрежна
инфраструктура за IP
телефонија и миграција
на телефонски централи
во VoIP“
- Инсталација на опремата
-Технички прием на
опремата
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Показател на резултат со
појдовна основа и планираниот
резултат на годишно ниво
показател: повисока безбедност
на информатичкиот систем на
МВР
појдовна основа:
постоен ИКТ систем на МВР
планиран резултат:
воспоставување на нов систем
за поддршка на континуирана
работа на ИС на МВР.
показател: зголемување на
квалитетот и брзината на
мрежата;
појдовна основа: постоен ИКТ
систем на МВР
планиран резултат: зголемени
телекомукациски можности и
олеснета достапност

Оценка за напредокот во постигнување на
резултатите и целите на програмата

Коментар

завршени се градежните работи и изграден е
Центарот во Прилеп, со кој се обезбедува
функционирање на витални информациски
системи во случај на природни или катастрофи
предизвикани од човечки фактор. Во тек е
испорака и системска инсталација на опремата,
како и изготвување на две апликативни решенија
за дизајнот и развојот на системите.

проектот е планиран да продолжи со негова
реализација и во 2020 година

инсталирана е опрема во три СВР (Охрид,
Куманово, Тетово), Гранична полиција, МРТВ и
Комплекс ЕБР „Ѓорче Петров“.

проектот ке продолжи со реализација во 2020
година

потпрограмата:„Интеграција во НАТО и безбедност на
класифицирани информации“

Цел на потпрограмата: Полноправно членство во
НАТО

Одговорен:
СБИ

СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/активност
мерка: Интеграција во
НАТО
активности:
- интеграција во
НАТО Исполнување на
партнерската цел Г1107
(согласно ПАРП
проценката и Обука за
учество во мировни
Мисии)
- обука за меѓународен
кризен менаџмент
- имплементација на
активностите поврзани со
Програмата за
продолжување на
реформите
мерка: Безбедност на
класифицирани
информации
активност: изготвување
на Оперативни процедури
за безбедност на
системите
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Показател на резултат со
појдовна основа и планираниот
резултат на годишно ниво
показател: исполнување на
обврските од Акциониот
план за членство во НАТО и
Партнерските цели за членство
во НАТО
појдовна основа: завршена
прва фаза од пристапувањето
во НАТО (пристапен протокол)
планиран резултат:
полноправно членство во НАТО

Оценка за напредокот во постигнување на
резултатите и целите на програмата

показател: исполнување на
обврските од Акциониот
план за членство во НАТО и
Партнерските цели за членство
во НАТО
појдовна основа: завршена
прва фаза од пристапувањето
во НАТО (пристапен
протокол)
планиран резултат:
полноправно членство во НАТО

изработени се Предлог-текстови за документација
за акредитација на Регистарот за странски
класифицирани информации во МВР до степен
„Строго Доверливо“, кои се проследени на
ревизија до Дирекцијата за безбедност на
класифицирани информации.

- изработeна е база за полициски службеници учесници во мировни мисии, а донесена е и
Наставна програма за спроведување обука на
припадници на МВР кои ќе учествуваат во
мировни мисии;
- учество на претставници од МВР на обука за
меѓународен кризен менаџмент;
- изготвена е Евиденција за вработени во
министерството, кои ќе имаат пристап до НАТО
документи, а во дел од службените простории на
Секторот за безбедност на информации извршена
надградба на постојните мерки за физичка
безбедност, согласно НАТО стандардите

Коментар

3. Оценка на спроведувањето на Годишната програма за работа на Владата
За реализирање на инцијативите предложени во Годишниот план за работа на МВР за 2019г. (Предлог-Закон за изменување и
дополнување на Законот за лична карта, Предлог-Закон за изменување и дополнување на Законот за патните исправи на
државјаните на РСМакедонија, Предлог-Закон за изменување и дополнување на Законот за пријавување на живеалиштето и
престојувалиштето и Законот за изменување и дополнување на Законот за гранична контрола), беа формирани работни групи за
изготвување текстови со планираните измени на предложените закони. Меѓутоа, при реализирање на овие активности согледана е
потребата од усогласување на овие законски прописи со реформите на национално ниво, за што се неопходни дополнителни и
сеопфатни анализи од страна на работните групи. Од овие причини, роковите за нивна реализација се одложени, односно се
предвидени за реализација во декември 2020 година.
4. Оценка на спроведувањето на други активности кои произлегуваат од надлежностите и работата на МВР
Во 2019 година изготвени се:
- Годишниот план за обука на МВР за 2019 година;
- Годишниот план за јавни набавки на МВР за 2019 година и
- Годишниот план на МВР за внатрешна ревизија во 2019 година.
- Во Годишниот план за обука на МВР за 2019 година беа реализирани вкупно 582 едукативни активности на кои присуствуваа 5.721
(од кои 4.541 мажи и 1.180 жени) припадник на министерството. Од вкупниот број на учесници, 5.549 се учесници полициски
службеници на Бирото за јавна безбедност, а 172 се учесници од организациските единици за потребите на министерството. Од
реализираните активности најголем број се опфатени во делот за полициско и гранично работење, организиран криминал,
криминалистичка техника, компјутерски криминал, родова еднаквост и управување со човечки ресурси и правни работи.
- Во Годишниот план за јавни набавки на МВР за 2019 година, од вкупно 200 планирани постапки во Планот, 50% завршиле со краен
исход-склучени договори и рамковни спогодби. Преостанатите 50% од постапките не се реализирани, односно околу 11,7% се во фаза на
повторен оглас/во евалуација, 24,3 % се поништени, 10% не се отпочнати заради недобиени/ некорегирани технички спецификации од
крајните корисници, а за 5% крајните корисници се откажале од барањето.
Имајќи го предвид фактот дека во 2019 година само 50% од планираните постапки се реализирани, се констатира дека реализацијата
на планот е на средно ниво.
- Во текот на 2019 година, се реализираа активностите предвидени во Годишен план на МВР за внатрешна ревизија.
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5. ОКОЛНОСТИ И РИЗИЦИ
Во Министерството за внатрешни работи од 2019 година е воведен систем за управување со ризици за што е изготвена и Процедура за
управување со ризици во која е дадена методологија за утврдување, рангирање и менаџирање на ризиците. Согласно оваа Процедура,
Министерството за внатрешни работи дефинира ризици во работните процеси, при дефинирање на Целите за квалитет и при
дефинирање на стратешките програми. Исто така, е воспоставен и Регистар за високи ризици кој е класифициран документ.
6. ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА И ПРЕПОРАКИ
Во однос на мерките предвидени во двете стратешките програми, оценка е дека е забележан висок степен на реализација (52%), а ваквата
констатација пред сè се должи на успешните политики во делот капиталните инвестиции, финансирани од ИПА фондови и сопствен
буџет. Имено, со средства од ИПА фондови, започната е изградбата на двата нови објекти (Прифатен Центар за странци и зграда за
потребите на службата за криминалистичка техника) и изграден е и ИКТ Центарот во Прилеп, додека со финансии од Буџетот на МВР
реновирани се 12 полициски објекти од општа надлежност, како и три простории за задржување на лица.
При спроведување на Иницијативите, се наметна потребата од дополнителни активности поради реформските процеси на национално
ниво, додека во делот на мерките и активностите од тековното работење, успешно се реализираа голем број на обуки (582 едукативни
активности), евидентен е напредокот во делот на подигање на знаењето за принципите на родовата еднаквост, додека во делот на
финансиското работење има одредени отстапки кои пред сè се резултат на новите законски решенија во делот на јавните набавки.
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