ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА ЗА 2021 ГОДИНА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
1. ПРОГРАМИ
Стратешкиот план на Министерството за внатрешни работи 2021-2023 година е составен од две стратешки програми:
 Развој на полицијата


Унапредување на заедничките функции на МВР

 Стратешката програма „Развој на полицијата“, содржи шест потпрограми:
-
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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;
- Обезбедување функционална интероперабилност со НАТО и безбедност на информации;
- Зајакнување на капацитетите за внатрешна контрола, професионални стандарди и спроведување на антикорупциска
програма.

2. ПЛАН ЗА РАБОТА

А. Програми и потпрограми од Стратешкиот план на МВР 2021-2023
ПРОГРАМА: РАЗВОЈ НА ПОЛИЦИЈАТА
Поврзаност со приоритети и приоритетни цели на Владата:
приоритет: „Владеење на правото, независност на правосудството, доследна и неселективна борба против криминалот и
корупцијата со широка и обврзувачка транспарентност“,
приоритетни цели: „Изградба на способна држава со силни институции кои гарантираат ред и владеење на законите ”, „Oдлучна и
неселективна борба со организираниот криминал и корупцијата, реформи во насока на владеење на правото и изградба на независни
институции“, „Модернизација на Министерството за внатрешни работи и јакнење на капацитетите за непристрасно и
недискриминирачко спроведување на законите”, „Зголемување на нивото на јавната безбедност, вклучувајќи ја и безбедноста на
патниот сообраќај“, „Спречување на прекуграничниот криминал и илегалната миграција и контрола на реадмисијата и остварување на
правото на азил“ и „Унапредување на законодавството во развојот на родовата еднаквост и стратегии за превенција и заштита на
жените од сите форми на родово базирано насилство, вклучувајќи го и семејното насилство“
Поврзаност со приоритети и приоритетни цели на МВР
приоритети: „ Одлучна и неселективна борба со организираниот криминал и корупцијата, реформи во насока на владеење на
правото и изградба на независни институции “, „Модернизација на Министерството за внатрешни работи и јакнење на
капацитетите за непристрасно и недискриминирачко спроведување на законите”, „Зголемување на нивото на јавната
безбедност, вклучувајќи ја и безбедноста на патниот сообраќај “, „Спречување на прекуграничниот криминал и илегалната
миграција и контрола на реадмисијата и остварување на правото на азил.
приоритетни цели:
 модернизација на полицијата преку изградба и реконструкција на полициски станици од општа надлежност;
 реконструкција на простории на задржување лица;
 изградба на нов Прифатен Центар;
 изградба на нов објект за Одделот за криминалистичко-технички испитувања и вештачења;
 користење современи истражни методи за справување со организираниот и сериозниот криминал и корупцијата;
 материјално-техничко опремување на Одделот за специјални полициски операции;
 Имплементација на активности дефинирани во Стратегијата за вклучување и комуникација со заедницата 2020-2022;
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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 комуникацијата со заедницата;





примена на полициските овластувања во согласност со начелата на законитост, пропорционалналност и нужност;
стабилен јавен ред и мир во функција на зголемен степен на безбедност во државата;
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: З големување на довербата на граѓаните во полицијата
Показател за успешност:
 изработена и усвоена анализа од врвното раководство
за промена на организацискта поственост на
превенцијата
 потпишани меморандуми за соработка во определени
превентивни мерки на локално ниво
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Појдовна основа:
- потреба од 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;
- зголемена соработка со граѓанскиот сектор на
локално ниво и со локалната самоупрва
претставена преку различни сектори;
-зајакнување на капацитетите на раководителите за
концептот полициско работење во заедницата;
-вклучување
на
превентивната
работа
во
планирањето на приоритетите согласно потребите
на оперативните служби

Мерки

Активности

Временска рамка за спроведување
Квартал 1

Квартал 2

Квартал 3

Квартал 4

СТРАТЕГИЈА НА МВР ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈА СО ЗАЕДНИЦАТА 2020-2022
Зголемена доверба учество на
Градење доверба
користење на
и
соработка
помеѓу
внатре во службата
раководителите извештаи и
ОЕ во МВР
аналитички
на ОЕ за
продукти за
превенција на
безбедносната
состаноците за
состојба
брифинг и

Финанси
ски
средства

Организациски
облик/лице

сите
раководители
на
ОЕ
за
превенција
ОКРА

дебрифинг кај
началникот на
СВР
Пoдобрувања во
внатрешните
процеси
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Подготвена
анализа за
потребите и
можностите на
промени во
постојната
организациска
поставеност на
превенцијата
Дефинирана улога
на медиумите во
превенцијата и
безбедноста

изработка на анализа

ЕСПСКК,
ОУП, ОКП,
ОГРМ

вмрежување меѓу
институциите,
локалните заедници,
медиумите и
невладиниот сектор
како партнери во
прашањата за
превенција и
безбедност

Портпароли на
СВР и ЗНМ

Ефикасно буџетско
работење во ВКЗ

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

- воспоставување на контакти со приватни организации;
- потпишување Меморандуми за соработка.

СВР, ОУП,
ЕСПКК

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

Појдовна основа:
- потреба од пристап до бази на
податоци на национално и
меѓународно ниво заради
поефикасно спроведување на
истраги;
-недоволна просторна,
информатичка и материјалнотехничка опременост на
организациски единици во БЈБ
надлежни за криминалистички
работи и сузбивање на
организиран криминал.
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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
Квартал 1

Развивање на
капацитетите за
водење на
криминалистички
истражувања

Зголемување на
капацитетите на
национално ниво
за пристап до
меѓународните
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Временска рамка за спроведување
Квартал 2
Квартал 3

Квартал 4

Обезбедување
пристап до бази на
податоци на
институции надвор
од МВР (АКН, УЈП и
др.)
Зајакнување на
капацитетите за
водење на
финансиски
истраги

-подготовка на меморандуми на соработка
-овозможување на пристап до бази на податоци преку платформата за
интероперабилност

Јакнење на
капацитетите за
справување со
корупција од
среден и висок
профил и
поврзаност со
кривични дела од
организиран
криминал
Проект за
поврзување на
националната база
за потраги по лица
и возила со базите

пополнување на
Единицата за
корупција со
персонал

- обезбедување на просторни и материјално– технички услови за работа на
ЕФИ и зајакнување на капацитетите со зголемување на бројот на полициски
службеници во Единица за финансиски истраги со искуство во спроведување
на истраги (криминалистички и финансиски) од областа на економскиот
криминал;
- спроведување на напредни обуки за водење на финансиски истраги за
физички и правни лица инволвирани во вршење на кривични дела кои што
се предмет на постапување на сите единици во рамките на ОСОСК;
- спроведување на завршни активности за ревизија на постојната СОП за
водење на финансиски истраги
учество на обуки

изготвување
Упатство за
користење на
апликацијата

обезбедување на
материјалнотехнички услови за
персоналот

доделување
кориснички
профили на
крајни

Финанси
ски
средства

Организацис
ки
облик/лице
ОСОСК

ОСОСК-ЕФИ

ОСОСК-ЕК

СМПС

бази на податоци

Зајакнување на
капацитетите на
Секторот за
компјутерски
криминал и
дигитална
форензика

на податоци на
ИНТЕРПОЛ за
потраги по лица и
возила
Воспоставување на
Триаж системот за
одземена
компјутерска
опрема или носачи
на дигитални
докази

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

Поврзување на
Секторот за
компјутерски
криминал и
дигитална
форензика со
ИНТЕРПОЛ I-24/7
мрежата, преку која
вработените во овој
сектор ќе можат да
ја користат базата
на ИНТЕРПОЛ за
сексуална
експлоатација на
деца, како и др.
алатки на
ИНТЕРПОЛ
наменети за
сузбивање на
компјутерскиот
криминал
Развој на
софтверско
решение за
складирање и
обработка на
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на ИНТЕРПОЛ

набавка на телефонска опрема

корисници и
обука за
користење
спроведување обуки
СККДФ

СККДФ

обезбедување компјутерска
опрема

поставување на
темлејт на базата
на податоци

редизајнирање
на базата на
податоци

ставање во тест
на продукција/
тестирање со
внесување на

продукција на
базата на
податоци/ставање
во употреба

НКЦСОСК

податоци во НКЦ и
развој на ИТ
инфраструктурата

вистински
податоци

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

Мерки

Активности

Јакнење на
капацитетите на
СВР-та и ПС од
општа и посебна
надлежност
Постигнување на
стандардите
утврдени со
Правилникот за
просториите за
задржување на лица
во ПС
Зајакнување на
капацитетите за
унапредување на

Изградба и
реконструкција
на ПС
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Реконструкција
на простории за
задржување
во
ПС

Зајакнување на
материјалнотехничките

Појдовна основа:
-потреба од реновирање на
објектите во кои се сместени ПС
од ОН;
-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;
-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.
Временска рамка за спроведување
Квартал 1
Квартал 2
Квартал 3
Квартал 4
Финансиски
Организациски
средства
облик/лице
реконструкција на објекти на ПС
83.000.000 ден.

ОУП, ООЗР

реконструкција на простории за задржување
ОУП, ООЗР




моторни возила во полициска изведба;
моторни возила во цивилна изведба опремени со опрема

ОУП-ССР, СВР

безбедноста на
сообраќајот на
патиштата

капацитети на
службите кои
вршат контрола и
регулирање на
сообраќајот





за контрола и регулирање на сообраќјот (пресретнувачи);
уреди за детектирање на опојни дроги и психотропни
супстанци во организмот;
фото апарати;
камери за видео надзор на место за контрола на возила и
возачи.

ПОТПРОГРАМА 4: Јакнење на капацитетите во делот на криминалистичка техника
Цел на потпрограмата: Модернизација и стандардизација на капацитетите на БЈБ во делот на криминалистичко-технички
испитувања и вештачења
Показател за успешност:
 модернизирани форензички капацитети;



примена на софистицирани методи во областа на
криминалистичко технички увиди, испитувања и
вештачења;
 стандардизација на постапките за работа при
истраги на место на настан и при спроведување
лабораториски анализи, како и хармонизација со ЕУ
регулативите
Мерки
Активности
Квартал 1

Проект
„Унапредување на
службата за
криминалистичка
техника согласно
стандардите на ЕУ и
акредитација на
нови методи во
Одделот за
криминалистичкотехнички
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Појдовна основа:
потреба од зајакнување на
форензичките капацитети
согласно 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

Временска рамка за спроведување
Квартал 2

Квартал 3

Квартал 4

Јакнење на
форензичките
капацитети
- изградба на
наменски објект за
ОКТИВ заради
подобрување на
капацитетите за
криминалистичкотехнички испитувања

Финансиски
средства

3,1 милион евра
странска
донација и 98
милиони денари
буџетски
средства
- градежни активности за изведба на внатрешниот дел на веќе

изградената карабина на наменскиот објект за ОКТИВ

Организациски
облик/лице

ОКТИВ, ОЕУМС

испитувања и
вештачења“
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и вештачења;
- материјалнотехничко опремување
со биро-лабораториска
опрема за потребите
на лабораториите во
новиот објект;

- материјално-техничко опремување ќe се реализира
завршување на изведбата на внатрешниот дел на објектот

- трансфер на опрема
на ОКТИВ од стариот
во новиот објект

- транферот на опремета зависи од материјално-техничкото
опремување

Акредитација
- Одржување на
системот на квалитет,
согласно стандардот
ISO 17025;
- Унапредување на
системот за квалитет,
согласно стандардот
ISO 17025
Стандардизација на
активностите на
поддрачните
организациски
единици на
криминалистичка
техника
- реконструкција и
реновирање на
просторните
капацитети;
- материјалнотехничкоопремување;

-подготовки за Годишен надзор од акредитациско тело и
изготвување на Извештај за истиот;

по

200,000,00 евра

ОКТИВ, ООЗР

ОКТИВ, ООЗР

ОКТИВ, ОФП

- подготовки за акредитирање и акредитирање на нови методи;

117,6 милиони
денари буџетски
средства

-градежни активности за
капацитетги на КТ на терен,

реконструкција

на

постоечки

-материјално-техничкото
опремување
ќе
следи
по
реконструкцијата и реновирањето на просторните капацитети.

ОКТИВ

- стручно
усовршување на
персоналот

изготвување
на планот и
програмата

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

одобрен
план и
програма

дефинирање на
обучувачи

теоретска и
практична обука
на 5 лица
форензички
експерти од
ОКТИВ

започнување
со
реализација
на обуката
набавка
на
заштитни
одела и маски
за 15 лица

ОКТИВ, ЦО

200.000,00 за
одржување
обука;
90.000,00 за
набавка на
заштитни
одела

ОКТИВ, ЦО

ПОТПРОГРАМА 5: Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на граничното управување и миграција
Цел на потпрограмата: Зајакнување на оперативните капацитети, материјално–техничко опремување и соработката на
припадниците на граничната полиција согласно стандардите на ЕУ
Показател за успешност:
- подобрена ефикасност и ефективност и
зголемен меѓународен углед;
- намален број на илегални преминувања,
криумчарење мигранти и трговија со луѓе;
- зајакнати капацитети за пресретнување и
реакција;
- модернизирани капацитети и
софистицирана опрема за гранични
проверки и надзор.
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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

Мерки

Активности

Временска рамка за спроведување
Квартал 1

Квартал 2

Квартал 3

Квартал 4

Унапредување на
прекуграничната
полициска
соработка

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

-подготовки за учество на заеднички операции на Фронтекс
2021;
-соработка со Фронтекс во областите на: оперативна соработка,
ситуациска свесност, враќање, развој, истражување и обуки;
-соработка со Европол;
-јакнење на капацитетите на ЗКЦ.

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 за
странци

подготовки
за изградба
на објектот

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

- активности oд компонента
1 од проектот:
 работилници,
состаноци;
-активности oд компонента
2 од проектот:
 одржување редовни
месечни состаноци
на проектот;
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отпочнување градежни активности – изградба
со изградба на на објектот
објектот

Финансиски
средства

Организациски
облик/лице
ОГРМ

1.800.000 евра,

средства на ИПА
фондови

1000.000 евра,
средства на ИПА
фондови

ОГРМ

ОГРМ, ООЗР





состанок на
управувачки
комитет на проектот
завршување на
проектот и
усвојување на
финален извештај

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:
Појдовна основа:
Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:
 унапредена стручност и обученост на припадниците неповолна состојба со
модернизација и стандардизација на полицијата со
на специјализираните полициски служби;
возниот парк и работните
користење на современи методи за извршување на
 обновен возен парк и современа материјално- простории и објекти на
задачи и должности согласно добрите практики на ЕУ.
техничка опрема за урбана и рурална средина;
специјализираните
 ефективност и ефикасност во реализација на
полициски служби
специјализирани полициски операции.
Мерки
Активности
Временска рамка за спроведување
Квартал
Квартал 2
Квартал 3
Квартал 4
Финансиски
Организациски
1
средства
облик/лице
Зајакнување на
- Набавка на возила за -набавка на возила за потребите на ОСПО
капацитетите на
специјални и посебни
Одделот за
намени со конкретна
специјални
спецификација
ОСПО
полициски операции
согласно намената,
ООЗР
потребите и задачите;
-Реконструкција
и
реновирање на објекти
кои
ги
користат - реновирање и реконструкција на објекти на ОСПО
организациските
единици во состав на
ОСПО
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ПРОГРАМА: „УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ФУНКЦИИ НА МВР“
Програмата е поврзана со приоритетите на Владата:
приоритети:„Успешно водење на пристапните преговори со Европската Унија“ и „ Владеење на правото, независност на
правосудството, доследна и неселективна борба против криминалот и корупцијата со широка и обврзувачка транспарентност“ ,
приоритетни цели: „Квалитетна подготовка на националната верзија на правото на Европската Унија”, „Унапредување на родовата
еднаквост во сите области од општественото живеење и вклучување на родовата перспектива во креирањето на политиките и
буџетите“, „Изградба на способна држава со силни институции кои гарантираат ред и владеење на законите“, „Воспоставување на
заеднички стандарди за развој на сајбер безбедност” и „Модернизација на Министерството за внатрешни работи и јакнење на
капацитетите за непристрасно и недискриминирачко спроведување на законите”.
Поврзаност со приоритети и приоритетни цели на МВР:
приоритети: „Квалитетна подготовка на националната верзија на правото на Европската Унија”, „Изградба на способна држава со
силни институции кои гарантираат ред и владеење на законите“, „Унапредување на родовата еднаквост во сите области од
општественото живеење и вклучување на родовата перспектива во креирањето на политиките и буџетите„, “Воспоставување на
заеднички стандарди за развој на сајбер безбедност„, “Надградба на телекомуникацискиот и информатичкиот систем на МВР“.
приоритетни цели:
 Имплементација на активности дефинирани во Стратегијата за управување со човечки ресурси 2020-2022;
 Имплементација на активности дефинирани во Стратегијата за развој на Центарот за обука 2020-2022;
 Изработка на Стратегија за обука и развој на вработените во МВР 2021-2023;
 Спроведување на Планот за јакнење на интегритетот на полициските службеници;
 Опремување на Центарот за континуитет во работењето и опоравување од катастрофа;
 Имплементација на родовата рамноправност и обезбедување еднаков третман и можности;
 Сервисна ориентираност кон граѓаните, преку користење на нови информациско-комуникациски технологии;
 Обезбедување потребна и квалитетна ИКТ инфраструктура и примена на нови технологии и мерки за сајбер безбедност.

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

Показатели за успешност:
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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.
Мерки

Проект: „Документ
менаџмент систем“
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Активности

Појдовна основа:
воспоставена
ИТ структура

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

Временска рамка за спроведување
Квартал 1
Квартал 2
Квартал 3
Квартал 4

Прилагодување на
- изработување
софтверите кон
дополнителна
барањата на корисникот алатка за
функционалност
на системот;
- водење интерни
евиденции во
секоја
организациска
единица кои се
поврани со ДМС

воспоставување на
електронски евиденции и
електронски обрасци

Финансиски
средства

Организациски
облик/лице
ОСОСК, ОИТ

ПОТПРОГРАМА 2: Управување со човечки ресурси
Цел на потпрограмата: Зголемување на професионалноста на вработените со примена на системот за вработување

и

унапредување по заслуги
Показател за успешност:
Појдовна основа:
 комплетно разработен модел на кариерно востпоставување на објективна и
унапредување во МВР според Мерит системот;
транспарентна селекција базирана на
 усвоен концепт на регрутна стратегија во
конпетенции и професионален напредок на
обезбедување на ЧР во МВР;
работниците

Мерки

Активности
Квартал 1

Временска рамка за спроведување
Квартал 2
Квартал 3

СТРАТЕГИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 2020-2022
Модел и
Комплетно
-донесување
-конкретизирани
критериуми за
разработен
одлука за
формулации на
воспоставување
модел на
формирање РГ
компонентите на
на Мерит систем
кариерно
за разработка на моделот со
во кариерното
унапредување во моделот на
образложение на
унапредување во МВР според
Мерит системот нивната функција и
МВР
Мерит системот
- определени по
содржина
една ОЕ во СВР
- дефинирани нови
и една ОЕ во
предлог работни
МВР за кои ќе се места (РМ) со опис
разработуваат
на нивната
конкртни
содржина и услови
прдлог решенија и критериуми за
како
засновање работен
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- изработка на
предлог врзија на
систематизацијата на
РМ во двете ОЕ
- изработка на
предлог промени во
колективниот договор
во делот на системот
за наградување и
кариерно
унапредување
- изработка на
предлог промени во
системот на

Планиран
резултат
(одредница)
на
годишно ниво:
-зајакнување на компетенциите и
одговорностите на вработените
-континуирано градење на професионален и
одговорен кадар
-успешно менаџирање, согласно системот на
вработување
и
унапредување
според
заслуги
Квартал 4

Финанси
ски
средства

Организацис
ки
облик/лице

ОПРСПУЧР

илустрација на
моделот

Разгледан,
усогласен и
усвоен модел на
Мерит системот
во МВР
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однос за тие РМ

вреднување на
изведбата
- изработка на
програма за
објаснувачка
работилница за
презентација на
моделот пред топ
менаџментот и
репрезентативниот
синдикат;
одржување на
отворена
објаснувачка
работилница за
презентација на
разработениот
модел со
предлог
решенијата за
топ
менаџментот на
МВР,
претставници на
СУЧР на МВР и
БЈБ и
раководството
на
репрезентативниот синдикат;
- подготовка за
подобрување на

ОПРСПУЧР

Подготвен
предлог за
донесување
измени во
Законот на МВР
за воведување на
Мерит системот
во управувањето
со ЧР
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решенијата во
предог моделот
според
заклучоците и
предлозите од
објаснувачката
работилница
- состанок на топ
менаџментот и
раководството
на синдикатот
за
услогласување
на ставовите и
донесување
одлука за
усвојување на
моделот на
Мерит системот
-подготовка на
предлог на
содржината на
промени во
законот за
воведување на
Мерит системот
- подготовка на
образложение
за потрбата од
донесување на
Законот на
финални

ОПРСПУЧР

Планирање на
човечки ресурси

Ажурирана
Методологија за
планирање на ЧР

Регрутирање на
човечките
рерсурси

Усвоен концепт
на регрутна
стратегија во
обезбедување на
човечки ресурси
во МВР
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изработка осврт на
постојниот начин на
планирање на
човечки ресурси во
министерството

категоризација
на досегашните
извори на
обезбедување
на човечки
ресурси во МВР

- дефинирање
промотивен
пристап во
привлекувње
кандидати за
полицаец
- дефинирање
регрутна стратегија

формулации на
одредбите од
Предлог законот
за воведување
на Мерит
системот
- доставување на
предлогот за
донесување
Закон за
воведување на
Мерит системот
со предлог закон
до Владата на
РСМ.
предлог
Ажурирана
Методологија за
планирање на
човечки ресурси
усогласена со
другите
документи во
ССПУК

ОПРСПУЧР,
ОЗРУЧР

ОПРСПУЧР,
ОЗРУЧР

за привлекување
кандидати за
полициски
службеници
- дефинирање
категории на РМ за
вработување без
распишување јавен
оглас
Воспоставен
електронски
систем на
аплицирање
Избирање на
извршители на
работно место
(селекција)

Усвоен концепт
за содржината и
постапката на
воведување на
испит за кариера
во
унапредувањето
од една во друга
категорија на
кареирни звања

Усвоен предлог
за ревизија на
критериумите за
селекција на
кандидати за
полицаец со
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дефинирање на
содржината на
електронскиот
апликационен
формулар
изработка на
нацрт концепт
за функцијата и
постапката
содржината на
воведување на
испит за
кариера од
страна на
Сектор за
управување со
човечки ресурси
анализа на
импликациите
од примената на
досегашните
критериуми зa
селекција на

развивањена
софтверска
апликација

ОПРСПУЧР,
ОЗРУЧР

подготовка на
Предлог-измени во
Правилникот за
селекција во делот
на критериумите за
унапредување

компаративна
анализа на
критериуми од
други земји

ОПРСПУЧР,
ОЗРУЧР

Нацрт-измени во
критериумите

стручна дебата
на ниво на
Центарот за
обука и Сектор
за управување
со човечки

ОПРСПУЧР,
ОЗРУЧР

Физибилити
студија за
дигитализација
на УЧР

Методологија и
обука за
утврдување на
приоритетноста
на потребите за
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посебно
внимание на
критериумите за
физичката
подготвеност
Компаративна
анализа на
потребните
услови и
импликациите
за воведување,
одржување и
развој на новиот
систем на
дигитализација
за двете
варијанти на
обезбедување:
купување или
сопствено
развивање

Прирачник за
планирање на
приоритетни
обуки

кандидати за
полицаец

ресурси со
предлози на
подобрување на
Нацртот на
измените
- подготовка на
преглед на
позитивните и
негативните
искуства од
функционирањето
и надградувањето
на постојниот
информатички
систем

проценка на
постојниот кадровски
потенцијал за
сопствен развој на
системот

ОПРСПУЧР,
ОЗРУЧР

- подготовка на
преглед на
позитивните и
негативните
искуства од
функционирањето
и надградувањето
на сличните
системи во
регионот /на пр.
Турција и Србија
постапка и
критериуми за
утврдување на
годишни потреби
обуки на ниво на

ОПРСПУЧР,
ОЗРУЧР

обука

МВР од страна на
УЧР

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 за обука и
развој на вработените во МВР
2021-2023 година;
 подобрени и унапредени
капацитети и услуги на Центарот
за обука
Мерки

Активности

Појдовна основа:
Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:
-донесување на Стратегија за обука и развој на
- поврзување на обуката со
вработените во МВР 2021-2023
професионалниот и кариерниот
- поврзување на ЦО со софтверот на МВР (Интранет) и
развој
Системот за управување со учењето во МВР
- подготвување на елаборат со сите
- акредитирање на Центарот за обука
потребни услови за успешно
- издавање на сертификати со вклучени стручни
реализирање
кредити
на акредитираните курикулуми
Временска рамка за спроведување
Квартал 1
Квартал 2
Квартал 3
Квартал 4
Финанси
Организациски
ски
облик/
средства
лице

СТРАТЕГИЈА НА ЦЕНТАРОТ ЗА ОБУКА НА МВР 2020-2022
Акредитирање на
Центарот за обука од
страна на центарот за
образование на
возрасните како и
акредитирана
установа за
неформално
образование
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Постојните
курикулуми на
Центарот
акредитирани од
страна на
Центарот за
Образование на
Возрасните и
Центарот за
обука

ангажирање на
надворешен
консултантексперт за
изготвување на
елаборат за
акредитација и
помош при
спроведување

подготовка на
елаборат за
акредитација на
Центарот од
страна на
работна група на
ЦО

утрвдување
на елаборатот
за
акредитација
на Центарот
од страна на
Советот на
обучувачи и
усвојување од
страна на

ЦО

Обновување и
одржување на
објектите, опремата и
ИКТ во ЦО

акредитиран од
страна на
Центарот за
образование на
возрасните
Изработена
Физибилити
студија за
целосната
структура на ЦО

Реновирани
сместувачките
капацитети и
ресторанот на
ЦО според
планот на
капитални
инвестиции во
планскиот
период
Обновена и
проширена ИТ
инфраструктура
та во ЦО, со
воведена
компјутеризациј
а и мулти
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Министерот

изработка на
ИПА проект за
криминалистичкиот музеј

ЦО

изработка на
проект за
модернизирање на
стрелиштето
внесување на
капиталната
инвестиција во
Стратешкиот
план на МВР
2020-2022 по
одобрување на
барањето

ЦО

изработка на
долгорочен план
за обновување и
проширување на
ИТ
инфраструктура

ЦО

ЦО

Подобрување на
организациската
структура на ЦО

медијален
простор
Постојните
вработени на ЦО
формално и
стварно
распоредени
според актот за
систематизација
на ЦО

Обезбедено
нормативно
решение на
статусот на
СКСФО како
деташирани
претставници на
ЦО во СВР
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- ЦО доекипиран
со постојано
одделение за
командири за
ООПС
-спроведена
постапка за
доекипирање на
ЦО со постојано
распоредени
командири за
ООПС од ОЕ во
ЦО

ЦО

подготовка на
образложен
предлог за
неопходноста од
статусот на
СКСФО како
деташирани
претставници на
ЦО во СВР со
соодветно
дефинирани
надлежности на
ЦО и на
менаџментот и
на ОЕ каде тие се
распоредени

спроведување
на постапка
за промена на
статусот на
СКСФО

ЦО

Усовршување на
постојните и новите
обучувачи во
Центарот
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Во актот за
систематизација
на ЦО
воспоставени и
почитувани
критериуми за
распоредување
на кадар од
други ОЕ во ЦО
(комуникациски
вештини,
компјутери,
англиски јазик,
успешно
завршена обука
за обучувачи)
Критериуми за
обемот, видот и
постапката на
усовршување на
персоналот
усвоени од
страна на
советот на
обучувачи
Долгорочна
програма за
стекнување на
напредни обуки
на персоналот за
испорака на
специјализирани

конкретизирање
на критериуми
за
распоредување
на кадар во
други ОЕ во ЦО и
нивно внесување
во опис на
работното место
на обучувачите
во ЦО

ЦО

обезбедување
документација за
искуства на
усовршување на
персоналот во
слични установи
во земјата и во
странство

подготовка на
предлог на
критериуми за
обемот, видот и
постапка за
усовршување на
персоналот .

разгледување и
усвојување на
критериумите од
страна на
Советот на
обучувачи

ЦО

анализа на
содржинските и
обучувачките
компетенции на
постојниот
персонал за
испорака на

подготовка на
нацрт
долгорочна
програма за
стекнување на
напредни обуки
на персоналот за

стручна
дискусија и
усвојување на
долгорочната
програма од
страна на
советот на

ЦО

обуки

Ефикасно буџетско
работење на ЦО

специјализирани
обуки

Воспоставена
евиденција за
дополнителните
услуги на
центарот

испорака на
специјализирани
обуки
утврдување на
формата на
евиденцијата за
остварените
приходи од
комерцијални
корисници на
услугите и
заштеди (услуги
на други
државни органи )
како и средства
согласно
раскинување на
договори во
буџетот на МВР
во посебна
ставка за ЦО

обучувачи

ЦО

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:
- воведен регистар за возила;
- подобрување на квалитетот на услугите кон граѓаните и
останатите засегнати страни.
- олеснет пристапот до документите од интерес за граѓаните.
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Појдовна
основа:
Квалитетот на
услугите кон
граѓаните

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:
- воведен регистар за возила, со кој ќе се овозможи подобра
комуникација размена на податоци со засегнати страни;
- зголемена информираност и задоволство на граѓаните;
- предлог Законски измени на посточеките Закони

Мерки

Активности
Квартал 1

Подобрување на
соработката со повеќе
институции за
размена на податоци
преку воведување на
регистар на возила

Воведување
на регистар
на возила

Проект:„Олеснување
на пристапот до
документи

Проект: „Лична карта
во вашиот дом“
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Временска рамка за спроведување
Квартал 2
Квартал 3

Изготвување
на законски
измени и
подзаконска
регулатива

-имплементација на
Договорот за
соработка и размена
на информации во
електронска форма
на Платформата за
интеропарабилност
од Царинска управа
- одржување на
работни средби за
координација и
имплементација на
одредбите од
договорот
формирање на
работна група за
изработка на
законска рамка

усогласувања
тест период за
помеѓу
внесување и
надлежните
размена на
организациони
податоци од
единици заради
новиот
обезбедување на регистар на
соодветни
возила
услови и
информатичкотехнички
активности за
воведување на
регистар на
возила
формирање на работни групи за
подготовка на подзаконски акти

Изготвување
на законски
измени и
подзаконска
регулатива

формирање на
работна група за
изработка на
законска рамка

формирање на работни групи за
подготовка на подзаконски акти

Квартал 4

ставање во
функција
регистарот на
возила

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

Финанси
ски
средства
/

Организациски
облик/лице

ОГР, ОИТ, ООЗР

ОГР, ООЗР, ОФП
ОПРСПУЧР, ОИТ

/

ОГР, ООЗР,ОФП
ОПРСПУЧР, ОИТ

Воведување Инфошалтери во Отсеци за
управни работи

Формирање
на -Инфошалтери во
7-те Отсеци
за управни
работи

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 7 –те
подрачни
единици на
ОГР

/

ОГР, ООЗР,
ОПРСПУЧР, БЈБ

ПОТПРОГРАМА 5: 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
апликаци.

Мерки

Активности
Квартал 1

ИПА Проект
„Воспоставување на
ИКТ центар за
континуитет во
работењето и
опоравување од
катастрофа“
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Следење на
работата на
системите во
гарантниот рок

оперативна
работа на
имплементирани
те системи од
BCDR центарот.

Појдовна
основа:
постоен ИКТ
систем на МВР

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:
 зголемени телекомукациски можности и олеснета
достапност
 постигната современа и брза оптичка мрежа која
долгорочно ќе ги задоволува потребите на МВР од
најсовремени сервиси
 зголемено користење на новата модернизирана платформа
на ИС на МВР
Временска рамка за спроведување
Квартал 2
Квартал 3
Квартал 4
Финанси
Организаци
ски
ски
средства
облик/лице

оперативна
работа на
имплементиран
ите системи од
BCDR центарот.

оперативна
работа на
имплементиран
ите системи од
BCDR
центарот.

оперативна работа
на имплементираните системи од
BCDR центарот.

5,4
милиони
евра,
ИПА
фондови

ОИТ

Финално
прифаќање на
сите испораки од
проектот
Проект:
„Подобрување на
компјутерската
инфраструктура на
МВР“

Проект: „Мрежна
инфраструктура за
IP телефонија и
миграција на
телефонски
централи во VoIP“
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финализирање на
проектот со
прифатени
системи

Набавување на
периферна
компјутерска
опрема

технички прием
на опремата

Инсталација на
опремата

континуирана инсталација на опремата

ОИТ

Набавка на возило
за дистибуција на
инсталираната
опрема
Ревизија на
лиценци за
системски и
развиен софтвер

постапка за јавна
набавка

ООЗР

Инсталација на
опремата

подготовка за
инсталација на
опремата

технички прием
на опремата

Буџет на
МВР

задолжување на
возилото на СИТ

инсталација на
опремата

инсталација на
опремата

изготвување на
техничка
спецификација за
набавка на
поддршка на
лиценци
тестирање на
инсталираната
опрема

финализирање на
проектот со
вршење технички
прием на опремата

ООЗР, ОИТ

ОИТ

Буџет на
МВР,
ИПА

ОИТ

Проект „Оптичка
мрежа на МВР“

Инсталација на
црево за оптички
кабел

подготовка на
посебни проекти
за изведба на
трасата на
оптичкиот кабел

ископ и
положување
црево за
оптички кабел
на релација
Градско Прилеп

ископ и
положување
црево за
оптички кабел
на релација
Градско Прилеп

тестирање, мерења
и ставање во
функција

ОИТ, ОФП,
ООЗР

ПОТПРОГРАМА 6: Обезбедување функционална интероперабилност со НАТО и безбедност на информации
Цел на потпрограмата: Исполнување на обврски кои произлегуваат од членство во НАТО
Показател за успешност:
 обучени
и
испратени
припадници на МВР во мировни
мисии;
 имплементација
на
активностите
поврзани
со
функционална
интероперабилност
и
подготовка за идните НАТО
цели и способности;
 надградени безбедносни мерки
на Регистерот за странски КИ во
МВР
Мерки
Активности

Појдовна основа:
- програма за продолжување на
реформите кои произлегуваат од
членство во НАТО
-нов закон за заштита на лични
податоци од 2020 година

Квартал 1

Воспоставување на
функционална
интероперабилнос
т со НАТО и
подготовка за
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Имплементација и
реализација на
активностите кои
произлегуваат од
членството на РС

учество на
билатерална
средба со
претставници на
НАТО- Брисел

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:
 обучени и упатени припадници на МВР во мировни мисии;
 Реализација на сите активности поврзани со МВР и НАТО
 набавка и инсталација на дополнителна ТЕМПЕСТ и
техничка опрема
 усогласена интерна документација во МВР за заштита на
лични податоци со законски прописи
 донесена документација за управување со информациска
безбедност во МВР
 развој на нов криптографски производ

Временска рамка за спроведување
Квартал 2
Квартал 3

спроведување
на Обука НАТО
одбранбен
колеџ-РИМ
-учество на

реализација на
НАТО-ЕАДРЦЦ
вежба

Квартал 4

Финансис
ки
средства
75.000
евра

Организацис
ки
облик/лице
СБИ

идните НАТО цели
и способности

Заштита на лични
податоци

Информациска
безбедност

Безбедност на
класифицирани
информации
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Македонија во
НАТО

Активности за
реализација на
Партнерската цел
Г1107 од
Програмата на
НАТО
Анализа и
усогласување на
воспоставениот
систем за заштита
на личните
податоци во МВР

Изработка и
донесување на
документација за
управување со
информациска
безбедност во МВР
Набавка на
ТЕМПЕСТ
стандардизирана
опрема за
потребите на
регистарот за
класифицирани

финална
конференција
за планирање
на вежбата
„ЕАДРЦЦ„
обука на полициски
службеници за
учество во мировни
операции.

анализа и
изработка на
Предлог-текст за
интерна
документација за
заштита на лични
податоци

усогласување
на Предлог
текстови за
интерна
документација
за заштита на
лични
податоци

СБИ

донесување на
интерна
документација

изработка на
документација
за управување
со
информациска
безбедност

СБИ

усогласување на
документација за
управување со
информациска
безбедност
набавка на
ТЕМПЕСТ
компјутер и шредер

СБИ

проценета
вредност и
побарани
10,000
евра

СБИ

Криптографска
безбедност на КИ

информаци
Развој и
реализација на
производ/систем
за криптозаштита
на национални
класифицирани
информации

изготвување на
информација до
Влада за
формирање
меѓуресорска
работна група

анализа на
барања, цели и
анализа на
пазар

изработка на
техничка
спецификација

СБИ,
меѓуресорска
работна група

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:
 професионална и континуирана едукација за
борба против корупција
Мерки

Активности
Квартал 1

Зајакнување на
професионалното
работење

План за
интегритет на
вработените во
МВР

Појдовна основа:
Препораки на

Греко
вработените
Временска рамка за спроведување
Квартал 2
Квартал 3
Квартал 4
постапување по

донесување на

Информација за

План за

декласификација

интегритет на

на Актот за

вработените

систематизација

во МВР

на работните места
во МВР
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Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:
Задолжителна примена на етички и морални принципи од страна на

имплементација
на Планот за
интегритет на
вработените во
МНР

Финансиски
средства

Организациски
облик/лице
ОВККИПС

/

Б. Иницијативи на МВР утврдени во Годишната програма за работа на Владата на Република Северна Македонија
Иницијатива
Закон за изменување и дополнување на
Законот за лична карта

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

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

Закон за експлозивни матери за цивилна
употреба
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Квартал 1

Одржување на
состанок со
членови од
работната група
на изработка на
нацрт верзија од
законот
Одржување на
состанок со
членови од
работната група
на изработка на
нацрт верзија од
законот
Одржување на
состанок со
членови од
работната група
на изработка на
нацрт верзија од
законот
Активности на
работната група
за изработка на
нацрт верзија од
законот

Временска рамка за подготвување
Квартал 2
Квартал 3

Финансиски
средства

Организаци
ски
облик/лице

изготвување на
официјален
Нацрт-текст од
законот

/

ОГР

изготвување на
официјален
Нацрт-текст од
законот

/

ОГР

изготвување на
официјален
Нацрт-текст од
законот

/

ОГР

подршка од
SEESAC Aгенцијата за
контрола на
мало и лесно

ОГР

активности на
работната
група за
изработка на
Нацрт-верзија

активности на
работната
група за
изработка на
Нацрт-верзија

Квартал 4

изработка на
Нацрт-верзија
од законот

од законот
Стратегија за превенција и борба против
компјутерски криминал 2022-2026

Закон за изменување и дополнување на
Законот за гранична контрола

Закон за изменување и дополнување на
Законот за странци

Шенгенски акциски план на Република
Северна Македонија
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Формирање
работна група и
изработка на
Предлог измени
на Законот за
гранична
контрола
- Формирање
Работна група
- изготвување
анализа на
прашањата за кои
се планираат
измени
Формирање РГ –
координативно
тело за изработка
на документот

од законот
подготовка на
План за
реализација
на
активностите

оружје во ЈИЕ
анализа на
постојната
Стратегија за
Компјутерски
криминал

СККДФ

ОГРМ

изработка на
Нацрт-текст на
измените и
дополнувањата
на Законот

изработка на
нацрт текст на
документот во
рамки на
твининг
проектот МК 16
IPA JH 01 18

финални
интерресорски
консултации
во рамки на РГ,
во врска со
Нацрт- текстот
меѓуресорска
консултација
со цел
финализирање
на Нацрттекстот

изготвен
Предлог-текст
и доставување
до Владата на
РСМ

изготвен
Предлог текст
и доставување
до Владата на
РСМ

Буџетот на
МВР

Буџетот на
РСМ и
донации и
други извори
на финансирање

ОГРМ

ОГРМ
.

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
Изготвување Годишен план за обука за
МВР за 2021г.

Изготвување Годишен план за јавни
набавки за потребите на МВР за 2021г.
Изготвување Годишен План на МВР за
внатрешна ревизија во текот на 2021г.

Бр. 16.2-26402/1
Скопје, 18.03.2021 година
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изготвен
Годишен План за
обука на МВР за
2021г.
изготвен Годишен
план за јавни набавки
на МВР за 2021г.
Изготвен
Годишен
план на МВР за
внатрешна ревизија
во 2021г.

Квартал 4

Финансиски
средства

Организациски
облик/лице

/

/

/

/

ОПСПУЧР

/

/

/

/

ООЗР

/

Одделение за Внатрешна
ревизија

/

/

/

МИНИСТЕР ЗА ВНАТЕШНИ РАБОТИ
ОЛИВЕР СПАСВСКИ

