МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА РАБОТА ЗА 2020 ГОДИНА
1. ПРОГРАМИ
Во Годишниот план на МВР за 2020 година беа предвидени активности за две стратешки програми од Стратешкиот план на МВР 2020-2022 година.
 Стратешката програма „РАЗВОЈ НА ПОЛИЦИЈАТА“ е разработена во шест потпрограми:
- „Вклучување и комуникација со заедницата“ се реализираше преку три активности содржани во две мерки. Реализацијата на потпрограмата продолжува
преку други две мрки со активности во 2021 година;
- „Jакнење на капацитетите на Бирото за јавна безбедност во делот на криминалистичките работи и сузбивање на организиран криминал“ се
реализираше преку пет мерки со осум активности. Од нив се реализираа пет активности (од кои две целосно), предвидени во три мерки. Потпрограмата
продолжува со реализација преку четири мерки со активности во 2021 година;
- „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“ се реализираше преку четири мерки и четири активности. Од нив се реализираа сите предвидени мерки и
активости, од кои една мерка е целосно реализирана. Програмата продолжува со реализација преку трите мерки со активности во 2021 година;
- „Јакнење на капацитетите на Бирото за јавна безбедност во делот на криминалистичка техника“ се реализираше преку една мерка со четири
активности. Потпрограмата продолжува со реализација преку истата мерка со активности во 2021 година;
- „Јакнење на капацитетите на Бирото за јавна безбедност во областа на граничното управување и миграција“, се реализираше преку две мерки со три
активности. Потпрограмата продолжува со реализација преку истите мерки со активности во 2021 година;
- „Јакнење на капацитетите на Бирото за јавна безбедност во областа на специјализираните полициски служби“, се реализираше преку две мерки со
три активности. Потпрограмата продолжува со реализација преку една мерка со активности во 2021 година.
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Стратешката програма „УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ФУНКЦИИ НА МВР“ е разработена во седум потпрограми:
- „Воведување систем за управување со документи (DMS)„ се реализираше преку една мерка со две активности. Потпрограмата продолжува со мерка и
активности во 2021 година;
- „Управување со човечки ресурси“ беа предвидени две мерки за реализација. Потпограмата продолжува со реализација преку други мерки со активности од
Стратегијата за управување со човечки ресурси 2020-2022;
- „Унапредување на системот за обука на вработените во МВР“, се реализираше преку седум мерки со 18 активности. Од нив 10 активности се реализира,
од кои една мерка со три активности е целосно реализирана. Потпрограмата продолжува со реализација преку други мерки со активности од Стратегијата за
обука на МВР 2020-2022;
- „Унапредување на сервисната ориентираност кон граѓаните и останатите заинтересирани страни“, се реализираше преку шест мерки, од кои две се
целосно реализирани. Потпрограмата продолжува да се реализира преку останатите четири мерки со активности во 2021 година;
- „Надградба на телекомуникациски и информатички систем во МВР“ се реализираше преку пет мерки и шест активности. Од нив се реализираа четири
мерки, со пет активности, од кои една мерка со една активност е целосно реализирана. Потпрограмата продолжува со реализација преку четири мерки со
активности во 2021 година;

- „Интеграција во НАТО и безбедност на класифицирани информации“ се реализираше преку две мерки со три активности, од кои се реализираа две
активности од една мерка. Потпрограмата продолжува со реализација преку пет мерки со активности во 2021 година;
- „Зајакнување на капацитетите за внатрешна контрола, професионални стандарди и спроведување на антикорупциска програма“ се реализираше
преку две мерки, од кои едната е реализирана. Потпрограмата продолжува со реализација преку една мерка со активност во 2021 година.
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.

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:
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Програмата „Развој на полицијата“ поврзана со „приоритетите на Владата: „Полноправно
членство на РСМакедонија во НАТО“, „Успешно водење на пристапните прговори 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 насоки на владеење на правото, изградба на независни институции“, „Зголемување
на нивото на јавна безбедност, вклучувајќи ја и безбедноста на патниот сообраќај“, „Јакнење
на владеење на правото преку непристрасно и недискриминирачко спроведување на законите“ и
„Унапредување на човековите права и создавање институционални капацитети за нивна
ефикасна заштита“
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, вклучувајќи ја и безбедноста на патниот сообраќај“
приоритетни 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
институццијата;
 Еднаков третман на полицијата спрема граѓаните и зголемување на нивната доверба
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 патиот
сообраќај;
 Подобрување на националната, регионалната и меѓународната соработка.
цел на потпрограмата: Зголемување на довербата на
одговорен:
граѓаните во полицијата
ЕСПСКК, ОУП, ОКП, ОГРМ

потпрограма: „Вклучување и комуникација со заедницата“

СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
мерка/активност

мерка: Подобрување на
внатрешните процеси
активност: подготвена анализа
за потребите и можностите на
промени во постојната
организациска поставеност на
превенцијата
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показател на резултат со
појдовна основа и
планираниот резултат на
годишно ниво
показател: изработена и
усвоена анализа од врвното
раководство за промена на
организациската поставеност
на превенцијата
појдовна основа:
превенцијата како метод на
полициско работење се
имплементира преку
организациските единици за
превенција во 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.
планиран резултат:
- да се направи анализа за
работата на единиците за
превенција

оценка за напредокот во постигнување на резултатите
и целите на програмата
формирана е работна група за подготовка на анализа
за потребите и можностите на промени во постојната
организациска поставеност. Изработен е Предлог за
опис на надлежности и број на извршители во нова
организациска единица, каде се предвидува
извршување на работи и работни задачи од областа на
превенцијата во јавниот ред и мир и сообраќајот.

коментар

мерката продолжува со реализација во
2021 година и е дел од Стратегијата за
вклучување и комуникација со
заедницата 2020-2022.

- 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
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,СМПС,СККДФ, ОКРА,

ОИТ

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
активност: Зајакнување на
капацитетите за водење на
финансиски истраги
активност: Јакнење на
капацитетите за справување со
корупција од среден и висок
профил и поврзаност со
кривични дела од организиран
криминал
активност: Одобрување на

4

Показател на резултат со
појдовна основа и
планираниот резултат на
годишно ниво
показатели:
-институционално уредена
интерагенциска и меѓународна
соработка изразена преку
зголемен број на
интерагенциски и меѓународни
истраги
- 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

Оценка за напредокот во постигнување
резултатите и целите на програмата

на

- изработени се Меморандум за соработка со
Министерството за труд и социјална политика и Анекс
на Меморандум за соработка со Царинска Управа;
- во рамки на проектот„Зајакнување на капацитетите за
водење на финансиски истраги во земјите од Западен
Балкан, на UNODC и CEPOL“, изработена е Програма за
обука за водење на финансиски истраги“. Во тек се
активности за ревизија на постојната Стандардна
Оперативна Процедура за споведување на финансиски
истражувања;
- полициски службеници од учествуваа на дводневна
работилница на UNODC-E4J-OSCE за организиран
криминал,
конфискација
социјална/општествена
реупотреба на конфискуваните средства со фокус на
земјите од ЈИЕ;
-одобрени се индикатори за идентификација на можни

Коментар
мерката продолжува со реализација во
2021г.

утврдените индикатори за
идентификација на можни
носители на терористички
активности и нивно следење,
како и на утврдените
индикатори за идентификација
на можни цели на напад
мерка: Зајакнување на
капацитетите на
криминалистичко разузнавачката
анализа
активност: креирање на
информатичко решение за
евидентирање и рангирање на
криминални групи

мерка: Унапредување на
можностите за прибирање
информации од отворени
извори.
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спроведување на истраги
планираниот резултат:
обезбеден пристап до бази на
податоци

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

показател: унапредена
информатичка технологија и
користење податоци од
електронски бази на
национално ниво во насока на
зголемена откривачка
активност
појдовнаоснова:
недоволна просторна, ИТ и
материјално-техничка
опременост на организациски
единици за криминалистички
работи и сузбивање на
организиран криминал.
планиран резултат: подобрени
просторни капацитети и
материјално-техничка
опременост.
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

изготвена е проектна идеја за изработка на
информатичко решение за автоматско креирање на
Приоритетната листа на криминални групи (КРИМ –
НЕТ).

во рамки на ИПА проектот 2016, „Зајакнување на
капацитетите во спречувањето на насилниот
екстремизам и борба притив тероризам“, во мај 2020
година, од страна на странски експерти предложена е
Нацрт-верзија на Стандардна Оперативна Процедура
за користење на отворени извори, но со оглед дека
истото не беше прифатливо (бидејќи не содејствува на
конкретните потреби), предложена е понатамошна
соработка со странските експерти за изнаоѓање на
ново решение за изработка на Процедурата.

истраги
планиран резултат:
унапредена информатичката
технологија и развој
потпрограма: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

Одговорен:
ОУП, ООЗР, ОУП-ССР,СВР

СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/активност

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

мерка: Постигнување на
стандардите утврдени со
Правилникот за просториите за
задржување на лица во ПС
активност: реконструкција на
простории за задржување во ПС
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Показател на резултат со
појдовна основа и планираниот
резултат на годишно ниво

Оценка за напредокот во постигнување
резултатите и целите на програмата

на

показател: модернизирани
реновирани се простории во пет полициски објекти
капацитети и стандардизирани
(ПС ОН Крива Паланка, ПС Гевгелија, ПС Бит Пазар, РЦ
простории за задржување на
за ГР-Југ Кавадарци, Аеродромска база-Петровец), а
лица и работа со деца-жртви
заврши и реновирањето на објект на ОВР Кавадарци.
појдовна основа: потреба од
реновирање на објектите во кои
се сместени ПС од ОН
планиран резултат: реновирани
објекти во кои се сместени ПС
за ОН и подигнати стандардите
од аспект на заштита на правата
на задржаните лица
показател: модернизирани
реновирани се просториите за задржување во ПС ОН
капацитети и стандардизирани Крива Паланка
простории за задржување на
лица и работа со деца-жртви
појдовната основа: потреба од
реновирање на објектите во кои
се сместени ПС од ОН
планиран резултат: реновирани
објекти во кои се сместени ПС

Коментар
мерката продолжува со реализација во
2021 година

мерката продолжува со реализација во
2021 година

мерка: проект: Оперативен
комуникациски центар
активност: Формирање на ЦИКови по урнекот на ЕИК на ниво
на СВР низ РСМ

мерка: Зајакнување на
капацитетите за унапредување
на безбедноста на сообраќајот
на патиштата
активност: зајакнување на
материјално-техничките
капацитети на службите кои
вршат контрола и регулирање на
сообраќајот

за ОН и подигнати стандардите
од аспект на заштита на правата
на задржаните лица
показател: формирање и
функционалност на
оперативните комуникациски
центри
појдовна основа: непостоење
современи оперативни
комуникациски центри во СВР
Струмица и СВР Охрид;
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

Потпрограма: Јакнење на капацитетите во делот на
криминалистичка техника

со ставање во функција на Центрите за известување и
координација во СВР Охрид и СВР Струмица, проектот
е целосно реализиран, односно формирани се вакви
центри во сите осум Сектори за внатрешни работи.

- за потребите на службите за сообраќајни работи,
набавени се 850 рачни батериски лампи и 250
светлечки стоп палки, а во рамки на проектот „Видео
надзор на место за контрола на возила и возачи“,
набавени се 148 комплети на боди камери.
- извршено е инсталирање на софтверската опрема и
ставен е во функција Мобилниот систем за снимање со
камери на подрачјето на СВР-Тетово, СВР-Куманово и
СВР-Охрид.

Цел на потпрограмата: Модернизација и
стандардизација на капацитетите на БЈБ во делот на
криминалистичко-технички испитувања и вештачења
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
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мерката продолжува со реализација и во
2021 година

Одговорен:
ОКТИВ, ОЕУМС, ООЗР

Мерка/активност
мерка: проект„Унапредување на
службата за
криминалистичка техника
согласно стандардите на
ЕУ и акредитација на
нови методи во Одделот
за криминалистичкотехнички испитувања и
вештачења“
активност: Јакнење на
форензичките
капацитети
- изградба на наменски
објект за ОКТИВ;

активност: Акредитација
- Одржување на системот на
квалитет, согласно
стандардот ISO 17025;
- Унапредување на системот
за квалитет, согласно
стандардот ISO 17025

активност:
Стандардизација на
активностите на
поддрачните
организациски единици
на криминалистичка
техника

- реконструкција и
реновирање на просторните
капацитети;
- материјално-техничко
опремување;
- стручно усовршување на
персоналот

активност:
Зајакнување на
форензичките
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Показател на резултат со појдовна
основа и планираниот резултат на
годишно ниво
показател:
- модернизирани форензички
капацитети
- примена на софистицирани методи во
областа на криминалистичко технички
увиди, испитувања и вештачења;
- стандардизација на постапките за
работа при истраги на место на настан
и при спроведување лабораториски
анализи, како и хармонизација со ЕУ
регулативите;
подобрување на стручноста на КТ
работници од областа на увиди при
ХБРН инциденти
појдовна основа: зголемување и
проширување на форензичките
капацитети соглано најдобрите ЕУ
практики и регулативи
планиран резултат: осовременување,
стандардизација и хармонизација со ЕУ
регулативи како и зголемена стручност
со квалитена услуга према клиентите
со акцент во случај на ХБРН инциденти.

Оценка за напредокот во постигнување
резултатите и целите на програмата

на

- во рамки на ИПА проектот 2016„Унапредување на

службата за криминалистичка техника согласно
стандардите на ЕУ и акредитација на нови методи
во
Одделот
за
криминалистичко-технички
испитувања и вештачења“:
- во тек е изградба на објектот на службата на
криминалистичка техника;
- согласно барањата на меѓународниот стандард ISO
17025, спроведен е редовен годишен надзор од
Институтот за акредитација на РСМ;
- во Лабораторијата за микро траги започната е
имплементација на меѓународниот стандард ISO
17025;
- во однос на Стандардизацијата во тек се активности
за утврдување на фактичката состојба во подрачните
служби на криминалистичка техника, во делот на
реконструкција и реновирање на просторните
капацитети, материјално-техничко опремување и
стручно усовршување на персоналот;
- во рамки на ЕУ Проект Р-57, донирана е опрема
(возило, инструменти, оддела), која ќе биде користена
за обука на вработените кои ќе вршат на увид на
место на настан при ХБРН инциденти.

Коментар
мерката продолжува со реализација преку
наведените активности во 2021 година.
Активноста
Стандардизација
на
активностите
на
поддрачните
организациски
единици
на
криминалистичка техника е дел од
Стратегијата за натамошен развој на
криминалистичка техника на регионално и
локално ниво 2020-2025.

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

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

Цел на потпрограмата: Зајакнување на оперативните
капацитети, материјално–техничко опремување и
соработка на припадниците на гранична полиција
согласно стандардите на ЕУ

Одговорен:
ОГРМ, ОЕУМС-Сектор за ИПА

СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/активност
мерка: Унапредување на
прекуграничната
полициска соработка
активност: соработка и
координација со ЕУ
агенции и проширување
на полициската
соработка преку ЗКЦ
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Показател на резултат со појдовна
основа и планираниот резултат на
годишно ниво
показатели:
- подобрена ефикасност и ефективност
и зголемен меѓународен углед
- намален број на илегални
преминувања, криумчарење мигранти
и трговија со луѓе
појдовна основа: потреба од
достигнување на меѓународните
стандарди за престој на странски
државјани, нецелосно усогласени
Национални системи со ЕУ и Шенген
барањата за гранично управување
планиран резултат: изградба на објект
со меѓународни стандарди за
сместување на привремено задржани
странски државјани, проценка на
потребите за надградба на ИТ системот
за гранична контрола усогласен со

Оценка за напредокот во постигнување
резултатите и целите на програмата

на

- во соработка со ФРОНТЕКС се реализираа две
операции во делот на прекуграничен криминал и
миграција;
- продолжува соработката со Frontex–EBCGA“
(Европска агенција за гранична и крајбрежна
полиција), во делот на анализата на ризик и размена
на информации и податоци, како и прекуграничната
соработка со службите на соседните земји преку
Заедничките контакт центри за полициска соработка
(со РАлбанија, РБугарија, РСрбија и Косово).

Коментар
мерката продолжува со реализација во
2021 година

Мерка:Зајакнување на
оперативните
капацитети, материјално
–техничкото опремување
и модернизација во
насока на зголемување
на ефикасноста во
работењето на
припадниците на
граничната полиција
активност: изградба на
нов прифатен центар
активност: активности
в.в. Твининг проектот
ИПА 2016„Усогласување
на националните системи
со ЕУ и Шенген барањата
за гранично управување“

Шенген и ЕУ системите
показатели:
- 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: 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

потпрограма: Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на
специјализираните полициски служби

- спроведена е тендерска постапка и избрана е фирма
изведувач која ќе го гради Новиот Прифатен Центар за
странци;
- се реализираа активности во рамки на Твининг
проектот ИПА 2016:
 изработени се работни верзии на Шенгенски
акциски план и на Европска стратегија за
интегрирано гранично управување;
 изработена е анализа за неопходниот
персонал за гранична контрола, потребни
вештини на вработените;
 изработен е Нацрт-Каталог на кривични дела
поврзани со прекуграничен криминал;
 финализирани Нацрт-насоки за националната
и меѓународната соработка во областа на
откривање,
истрага
и
гонење
на
прекуграничен криминал.

Цел на потпрограмата: Модернизација на
капацитетите на БЈБ во делот на специјализираните
полициски служби

мерката продолжува со реализација во
2021 година

Одговорен:
ОСПО, ООЗР,ЕСК

СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/активност

мерка: Зајакнување на
капацитетите на Одделот за
специјални полициски
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Показател на резултат со појдовна
основа и планираниот резултат на
годишно ниво

Оценка за напредокот во постигнување
резултатите и целите на програмата

на

показатели:
- унапредена стручност и обученост
на припадниците на

- започната е постапка за набавка на теренски и
патнички возила;
-реновирани се објекти во полицискиот центар „Ѓорче

Коментар
мерката продолжува со реализација во
2021 година

операции
активност:
- 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

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: модернизација и
стандардизација на полицијата со
користење на современи методи за
извршување на задачи и должности
согласно добрите практики на ЕУ.

Петров“, изградено и ставено во употреба стрелиште
во касарната „Илинден“. Поставени се системи за
соларно греење на полициската база „Ѓорче Петров“ и
во касарната „Илинден“.

2.2 Стратешка програма „Унапредување на заедничките функции на МВР“
Поврзаност со стратешкиот приоритет и цел на Владата:
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Програмата „Унапредување на заедничките функции на МВР“ е поврзана со приоритети на Владата:
„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 приоритетите и целите на МВР:

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

поврзаност со приоритетот на МВР: „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“
приоритетни 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;
- 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 потпрограмата:
Одговорен:
Ефикасен електронски систем за менаџирање со документи
ОСОСК, ОИТ
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ

Мерка/активност
Мерка: проект: Документ
менаџмент систем
активности:
- прилагодување на
софтверите кон барањата
на корисникот;
- обука на корисниците на
системот
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Показател на резултат со
појдовна основа и планираниот
резултат на годишно ниво
показател:
-овозможување 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: целосна
имплементација на системот
за управување со документи

Оценка за напредокот во постигнување на резултатите и
целите на програмата
финализирана е Платформата за системот за управување со
документи во службата за сузбивање на организиран и
сериозен криминал, а спроведена е и обука за сите полициски
службеници во наведената организациска единица.

Коментар
мерката продолжува со реализација во
2021 година

потпрограма:„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

Одговорен:
ЦО, ОЕ за превенција, работна група за
стратегијата, Совет за обучувачи

СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/активност
Мерка: Унапредување на
системот на основна
обука за полицаец
активност: ревидирање
на основната полициска
обука
активност:
имплементирана и
утврдена норма од 12-24
учесници во обучувачка
група
Мерка: Изработка на
Стратегија за обука и
развој на врабoтените во
МВР 2021-2023
активност: формирана
работна група за
изработка на Стратегија
за обука и развој на
вработените во МВР
2021-2023 година;
активност: анализа на
спроведувањето на
Стратегијата за обука на
вработените во МВР
2012-2014
активност: усвоена
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Показател на резултат со
појдовна основа и планираниот
резултат на годишно ниво
показател: подобрен систем за
обука;
појдовна основа:
-основна обука за полицаец со
550 кандидати
планиран резултат: усвоена
Стратегија за обука и развој на
вработените во МВР 2021-2023;

Оценка за напредокот во постигнување на резултатите и
целите на програмата

показател: изработена
Стратегија за обука и развој на
вработените во МВР 2021-2023
година;
појдовна основа: основна обука
за полицаец со 550 кандидати
планиран резултат:
-усвоена Стратегија за обука и
развој на вработените во МВР
2021-2023;

- формирана е работна група за изработка на Стратегијата,
која изготви анализа за спроведување на Стратегијата за обука
на вработените во МВР 2012-2014 година и изработи финален
текст на Стратегијата за обука и развој на вработените во МВР
за 2021-2023 година.
- формирана е работна група за изработка на Стратегијата за
обука и развој на вработените во МВР 2021-2023, која изготви
анализа за спроведувањето на Стратегијата за обука на
вработените во МВР 2012-2014 година;
- истата работна група изготви финален текст на Стратегијата
за обука и развој на вработените во МВР за 2021-2023 година.

- за ревидирање на основната полициска обука подготвени се
материјали за учење за темите комуникација и превенција,
кои ќе бидат опфатени Програмата за основна обука за
полицаец;
- утврдена е оптимална годишна квота на кандидати за
основна обука за полицаец за следните пет години;

Коментар

Стратегија за обука и
развој на вработените во
МВР 2021-2023
мерка:Акредитирање на
ЦО за образование на
возрасните како
акредитирана ЦО
установа за неформално
образование
активност: целосно
функционален совет на
обучувачи на ЦО.
активност: усвоени
нормтивни акти од
страна на Советот за
обучувачи за неговата
работа

мерка:Обновување и
одржување на објектите,
опремата и ИКТ во ЦО
активност: изработен
План за потребите за
реновирање и тековно
одржување на објектите
во ЦО
активност: изработена
физибилити студија за
целосната
инфраструктура на ЦО
мерка: подобрување на
организациската
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показател: изработена
Стратегија за обука и развој на
вработените во МВР 2021-2023
година;
појдовна основа: основна обука
за полицаец со 550 кандидати
планиран резултат:
-усвоена Стратегија за обука и
развој на вработените во МВР
2021-2023;
- функционален Совет на
обучувачи на ЦО;
- усвоен Правилник за
изработка и верификување на
обучувачките програми и
обучувачките материјали;
- усвоен Правилник (Процедура)
за евалуација на обуката и
обучувачките програми
показател: подобрени и
унапредени капацитети и услуги
на Центарот за обука
појдовна основа: нереновирани
капацитетите на ЦО
планиран резултат: изработена
физибилити студија за целосната
инфраструктура на ЦО

- формиран е работен тим кој ги проучува законските и

показател: подобрени и
унапредени капацитети и услуги

- изготвена е анализа за работни места за постојните

подзаконските акти кои се однесуваат на образованието на
возрасните;
- прибавени се искуства од акредитирани слични установи во
државата за изработка на компаративна анализа, а изработен
е Нацрт – Правилник за работа на Советот за обучувачи во
Центарот за Обука.

- изработен е План за потребите за реновирање и тековно

одржување на објектите на Центарот;
- изготвена е физибилити студија за целосната инфраструктура
на Центарот, со поддршка од Мисијата на ОБСЕ во Скопје. За
реконструкција на Центарот за обука одобрени се финансиски
средства од Буџетот на МВР за 2021 година.

вработени во Центарот за обука формално и стварно

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

на Центарот за обука
појдовна основа: нереновирани
Капацитетите на ЦО
планиран резултат: изработена
физибилити студија за целосната
инфраструктура на ЦО

потпрограма:„Унапредување на сервисната ориентираност
кон граѓаните и останатите засегнати страни““

распоредени според актот за систематизација на Центарот за
обука.

Цел на потпрограмата: подобрување на услугите
кон граѓаните и сервисна ориентација на МВР

Одговорен:
ОГР, ОИТ, ООЗР, Сектор за азил-БЈБ

СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/активност
мерка: Сервисна
ориентација на Секторот
за оружје, експлозиви и
опасни материи – МВР,
агенции за обезбедување
и детективска дејност кон
правните лица кои вршат
соодветни дејности
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Показател на резултат со
појдовна основа и планираниот
резултат на годишно ниво
показател: воведено
софтверско решение за
следење на оружјето
појдовна основа: постојна
законска и подзаконска
регулатива;
планиран резултат:
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

Оценка за напредокот во постигнување на
резултатите и целите на програмата
изготвено е ново софтверско решение за
управување и следење на оружјето, деловите за
оружјето и муницијата од влезот на гранични
премини, па се до крајниот корисник-купувач.

Коментар

мерка: 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“

показател:
- подобрување на квалитетот на
услугите кон граѓаните и
останатите засегнати страни;
- олеснет пристапот до
документите од интерес за
граѓаните;
појдовна основа: потешкотии
при профилирањето на
барателите на азил;
планиран резултат: 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

реализиран е Планот за одржување обуки со
полициски службеници, пришто вработените од
организациската единица за азил направија
обуки со полициски службеници од ПС од ОН во
рамки на СВР Скопје, СВР Куманово и СВР Велс,
како лица од прв контакт со баратели на право
на азил.

мерка: Инфо-шалтери во
8-те Отсеци за управни
работи

показател:
- подобрување на квалитетот на
услугите кон граѓаните и
останатите засегнати страни;
- олеснет пристапот до
документите од интерес за
граѓаните;
појдовна основа: инфошалтери постојат само во една
Подрачна единица на ОГР
планиран резултат: формирани
осум инфо-шалтери во ОУР и
зголемена информираност и
задоволство на граѓаните

ставен во функција Инфо-шалтерот во ОУР
Скопје.
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мерката продолжува со реализација во 2021
година

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

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

Одговорен:
ОИТ, СБИ, ОЕМУС, ОФП ООЈСП

СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/активност
мерка: ИПА проект
„Воспоставување ИКТ
центар за континуитет во
работењето и
опоравување од
катастрофа“
активност:
набавка и инсталација на
опрема
активност: модернизација
на примарниот
информациски систем на
МВР
мерка: проект„Мрежна
инфраструктура за IP
телефонија и миграција
на телефонски централи
во VoIP“
активност: инсталација на
опремата

Мерка: проект „Уреди за
климатизација на систем
сали“
активност: инсталација на
нови индустриски клима
уреди
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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 информатичкиот
систем на МВР

Оценка за напредокот во постигнување на резултатите и
целите на програмата
- извршена е системска инсталација и конфигурација на
опремата за ИКТ Центарот (Скопје и Прилеп). Одржани се
континуирани обуки за користење на системски инсталираната
опрема и истата е ставена во функција;
- во завршна фаза е документот за дизајн на системите и
започнат развој на апликативни информатички решенија за
полициското работење. Изготвен е План за миграција,
репликација на податоци на испорака на апликативни
решенија. Одржани се обуки за примарниот информациски
систем и истиот е ставен во репродукција.

проектот продолжува со реализација во
2021 година

показател: зголемување на
квалитетот и брзината на
мрежата;
појдовна основа: постоен ИКТ
систем на МВР
планиран резултат: зголемени
телекомукациски можности и
олеснета достапност

спроведена е постапка за јавна набавка за опремата и во тек се
активности за инсталација на опремата.

проектот продолжува со реализација во
2021 година

показател: повисока безбедност
на информатичкиот систем на
МВР;
појдовна основа: постоен ИКТ
систем на МВР
планиран резултат:
- зголемени телекомукациски
можности и олеснета

Проектот е реализиран. Набавени се нови индустриски клима
уреди и истите се инсталирани.

Коментар

мерка: проект „Оптичка
мрежа на МВР“
активност: набавка на
опрема за II фаза

достапност;
- воспоставување на нов систем
за поддршка на континуирана
работа на ИС на МВР
показател:
-зголемување на квалитетот и
брзината на мрежата;
обезбедување на
-интероперабилност на новите
апликации.
појдовна основа: постоен ИКТ
систем на МВР
планиран резултат:
- постигната современа и брза
оптичка мрежа која долгорочно
ќе ги задоволува потребите на
МВР од најсовремени сервиси;
- имплементирана нова
платформа на ИС на МВР

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

спроведена е постапка за јавна набавка за опремата за II фаза
и во тек се активности за испораката на опремата.

проектот продолжува со реализација во
2021 година

Цел на потпрограмата: Полноправно членство во НАТО

Одговорен:
СБИ

СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/активност
мерка: Интеграција во
НАТО
активност: упатување
припадници на МВР во
мировни мисии по однос
на партнерска цел Г-1107
активност:
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Показател на резултат со
појдовна основа и планираниот
резултат на годишно ниво
показател: упатување
припадници на МВР во
мировни мисии по однос на
партнерска цел Г-1107
појдовна основа: исполнување
на партнерската цел Г-1107
планиран резултат:

Оценка за напредокот во постигнување на резултатите и
целите на програмата
- учествувано е на билатерална консултација со претставници
на НАТО;
- завршена е надградбата на материјално-техничките средства
и опрема за физичка безбедност на класифицирани
информации.

Коментар
мерката продолжува со реализација во
2021 година

имплементацијата на
активностите поврзани со
Програмата за
продолжување на
реформите

имплементација на активности
поврзани со Интеграција во
НАТО

потпрограмата:„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

Одговорен:
ОВККИПС

СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/активност
мерка: План за
спроведување на
прогамата за јакнење на
интегритетот на
полициските службеници

мерка: Етички кодекс на
вработените во МВР
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Показател на резултат со
појдовна основа и планираниот
резултат на годишно ниво
показател: обезбедување на
професионална служба и
почитување на основните
човекови права
појдовна основа: соработка со
DCAF
планиран резултат:
подобрување на интегритетот
на полициските службеници
показател: професионална и
континуирана едукација за
борба против корупција
појдовна основа: соработка со
DCAF
планиран резултат:
подобрување на интегритетот
на полициските службеници

Оценка за напредокот во постигнување на резултатите и
целите на програмата
изработен е План за спроведување на програмата за јакнење
на интегритетот на полициските службеници, но за негово
донесување се чека декласификација на актот за работните
места во министерството.

донесен е Етички кодекс за однесување на вработените во
МВР.

Коментар
мерката продолжува со реализациа во
2021 година.

3. Оценка на спроведувањето на Годишната програма за работа на Владата
Инцијативите предложени во Годишниот план за работа на МВР за 2020г., а се дел од Годишната програма за работа на Владата на РСМакедонија за 2020г.
(Предлог-Закон за изменување и дополнување на Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните, Предлог-Закон за
изменување и дополнување на Законот за патните исправи на државјаните на РСМакедонија, Предлог-Закон за изменување и дополнување на Законот
за лична карта и Предлог-Законот за промет и заштита на експлозивни материи), не се донесени, бидејќи потребно е да се направи нивно
усогласување со други прописи од националното законодавство и овие Предлог-закони се предложени како Инцијативи за Годишната програма за работа
на ВСРМакедонија за 2021 година.
4. Оценка на спроведувањето на други активности кои произлегуваат од надлежностите и работата на МВР
Во 2020 година изработени се Годишните планови на МВР за 2020 година за обука, јавни набавки и внатрешна ревизија.
- Во Годишниот план за обука на МВР за 2020 година опфатени се планираните обуки за потребите на министерството, вклучувајќи го и Бирото за јавна
безбедност. Во тој контекст, во 2020 година реализирани се 194 едукативни активности на кои обучени се 2.460 (од кои 2.009 мажи и 451 жени)
припадници на министерството и тоа во областа на полициско и гранично работење, организиран криминал, криминалистичка техника, родова еднаквост
и управување со човечки ресурси и правни работи, за финансиски прашања, меѓународна соработка, оценувачи, ментори и информатичка безбедност
како и за заштита и превенција од КОВИД-19.
- Во Годишниот план за јавни набавки на МВР за 2020 година, од вкупно планираните 122 постапки, 75 (или 61.5%) постапки се реализирани, 47 (или
38,5%) од постапките не се реализирани, поради поништување на несоодветни технички спецификации, недоставени и неприфатени понуди и нивно
повторно распишување
- Во текот на 2020 година, се реализираа активностите предвидени во Годишен план на МВР за внатрешна ревизија.
5. ОКОЛНОСТИ И РИЗИЦИ
Активностите предвидени во Годишниот План за работа на МВР за 2020 година кои не успеа да се реализираат е главно поради почитување на мерките и
препораките на Владата на Репбулика Северна Македонија за спречување на пандемијата предизвикана од вирусот Ковид – 19, како и заради недостиг на
финансиски средсва за нивна реализација. Поради тоа, како висок ризик при функционирањето на Министреството за внатрешни работи за 2021 година е
идентификуван „Пандемијата од Ковид – 19“.
6. ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА И ПРЕПОРАКИ
Министерството за внатрешни работи во текот на 2020 година, функционираше во услови на пандемија од корона вирус Ковид-19, постоење на вонредна
состојба на територијата на целата држава, а од почетокот на годината беше формирана Техничка влада и се преземаа активности за организирање и
спроведување на предвремените парламентарни избори. Ваквите состојби условија нови приоритети во работењето на министерството и ангажирање на
значителен дел од ресурсите за практично спроведување на донесените Уредби со законска сила како и на мерките, препораките и заклучоците на Владата
20

на Република Северна Македонија за спречување на ширење на Ковид-19. Исто така, полицијата имаше значајна улога и за доследно спроведување на
новиот Протокол за спроведување на изборната кампања на изборите, како и на Задолжителните препораки за здравствена заштита во текот на
целокупниот процес на гласање. Меѓутоа, и покрај наведениот вонреден ангажман на министерството, во однос на активностите предвидени во двете
стратешки програми во 2020 година успеа да оствари високи степен на реализација (63%) од планираното. 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, продолжува
изградбата на новиот објект за потребите на службата за криминалистичка техника, а со финансии од Буџетот на МВР реновирани се вкупно седум
полициски објекти, од кои шест објекти од општа надлежност, една просторија за задржување на лица и објект за потребите на специјализираните
полициските служби.
Иницијативите кои се дел од Годишната програма за работа на Владата на РСМакедонија за 2020г. не се реализирани и истите се предвидени како
Иницијативи во Годишната програма за работа на Владата на РСМакедонија за 2021 година. Во делот на активностите од тековното работење на нашето
министерство, се реализираа 194 едукативни активности, во делот на јавни набавки поголем дел од постапките се реализирани, а во делот на внатрешна
ревизија активностите се реализираат согласно предвидената динамика во Планот.

МИНИСТЕР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
ОЛИВЕР СПАСОВСКИ

Бр.16.2.1 – 22465/1
Скопје, 08.03.2021 година
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