МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА РАБОТА ЗА 2021 ГОДИНА
1. ПРОГРАМИ
Во Годишниот план на МВР за 2021 година беа предвидени активности за две стратешки програми од Стратешкиот план на МВР 2021-2023 година.
 Стратешката програма „РАЗВОЈ НА ПОЛИЦИЈАТА“ е разработена во шест потпрограми:
- „Вклучување и комуникација со заедницата“ се реализираше преку три мерки со четири активности. Од нив се реализираа две активности предвидени во
две мерки. Реализацијата на потпрограмата продолжува преку други две мерки со активности предвидени во „Стратегијата за вклучување и комуникација со
заедницата 2020-2022“, во 2022 година;
- „Jакнење на капацитетите на Бирото за јавна безбедност во делот на криминалистичките работи и сузбивање на организиран криминал“ се
реализираше преку четири мерки со седум активности. Од нив се реализираа пет активности, предвидени во три мерки. Потпрограмата продолжува со
реализација преку четири мерки со активности во 2022 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 три мерки и три активности. Од нив се реализираа сите предвидени мерки и активности.
Програмата продолжува со реализација преку четири мерки со активности во 2022 година;
- „Јакнење на капацитетите на Бирото за јавна безбедност во делот на криминалистичка техника“ се реализираше преку една мерка со четири
активности. Од нив се реализираа три активности. Потпрограмата продолжува со реализација преку истата мерка со активности во 2022 година;
- „Јакнење на капацитетите на Бирото за јавна безбедност во областа на граничното управување и миграција“, се реализираше преку две мерки со три
активности. Од нив се реализираа две активности од две мерки (од кои едната е целосно реализирана). Потпрограмата продолжува со реализација преку една
мерка со активност во 2022 година;
- „Јакнење на капацитетите на Бирото за јавна безбедност во областа на специјализираните полициски служби“, се реализираше преку една мерка со
една активност. Потпрограмата продолжува со реализација преку пет мерки со активности во 2022 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 една активност. Потпрограмата продолжува со истата мерка
и активности во 2022 година;
- „Управување со човечки ресурси“ беа предвидени шест мерки за реализација со десет активности. Потпограмата продолжува со реализација во 2022 година
преку други седум мерки со активности од Стратегијата за управување со човечки ресурси 2020-2022;
- „Унапредување на системот за обука на вработените во МВР“, се реализираше преку пет мерки со 10 активности. Од нив осум активности од четири
мерки се реализираа. Потпрограмата продолжува со реализација во 2022 година преку други девет со активности од Стратегијата за обука на МВР 2020-2022 и
Стратегија за обука и развој на вработените 2022-2024;
- „Унапредување на сервисната ориентираност кон граѓаните и останатите заинтересирани страни“, се реализираше преку четири мерки со четири
активности. Од нив две активности од две мерки се реализираа. Потпрограмата продолжува да се реализира преку една мерка со активност во 2022 година;
- „Надградба на телекомуникациски и информатички систем во МВР“ се реализираше преку четири мерки со осум активности, од кои се реализираа пет

активности од четири мерки. Потпрограмата продолжува со реализација преку четири мерки со активности во 2022 година;
- „Интеграција во НАТО и безбедност на класифицирани информации“ се реализираше преку пет мерки со шест активности, од кои се реализираа три
активности од три мерки. Потпрограмата продолжува со реализација преку четири мерки со активности во 2022 година;
- „Зајакнување на капацитетите за внатрешна контрола, професионални стандарди и спроведување на антикорупциска програма“ се реализираше
преку едма мерка со една активност. Потпрограмата продолжува со реализација преку една мерка со активност во 2022 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:

Програмата „Развој на полицијата“ поврзана со „приоритетoт на Владата: “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 приоритетите на МВР:„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
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потпрограма: „Вклучување и комуникација со заедницата“

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;
цел на потпрограмата: Зголемување на довербата на одговорен:
граѓаните во полицијата
ЕСПСКК, ОКРА, ОУП, ОКП, ОГРМ
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ

мерка/активност

показател на резултат со појдовна
оценка за напредокот во постигнување на резултатите
основа и планираниот резултат на
и целите на програмата
годишно ниво
мерка: Градење доверба внатре во показател: изработена и усвоена
од страна на раководителите на одделение/отсеци за
службата
анализа од врвното
превенција отпочнато е со користење на извештаи и
активност: Зголемена доверба и раководство за промена на
аналитички продукти за безбедносната состојба.
соработка помеѓу ОЕ во МВР
организациската поственост на
превенцијата
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
планиран резултат:
- да се направи анализа за работата на
организациските единици за
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коментар

мерка: Пoдобрувања во
внатрешните процеси
активност:Подготвена анализа за
потребите и можностите на
промени во постојната
организациска поставеност на
превенцијата
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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
показател: изработена и усвоена
изработена е анализа во БЈБ и СВР од страна на
мерката продолжува со реализација во
анализа од врвното раководство за работната група за изработка на анализа на постоечката 2022г.
промена на организацискaта
систематизација на БЈБ.
поственост на превенцијата
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
планиран резултат:
- 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

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, СККДФ, НКЦСОСК

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 (АКН,
УЈП и др.)
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

мерка: Зголемување на
капацитетите на национално
ниво за пристап до
меѓународните бази на податоци
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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
појдовна основа: потреба од
пристап до бази на податоци на
национално и меѓународно ниво
заради поефикасно спроведување
на истраги
планираниот резултат: обезбеден
пристап до бази на податоци

показател: унапредена
информатичка технологија и
користење податоци од електронски
бази на национално ниво во насока

Оценка за напредокот во постигнување
резултатите и целите на програмата

на

склучен нов Договор меѓу МВР и Централниот
регистар на РСМакедонија, со цел користење на
интернет дистрибутивен систем на Централниот
регистар;

Коментар
мерката продолжува со реализација во
2022г.

полициски службеници од Единицата за финансиски
истраги учествуваа на 11 обуки, шест работилници и
еден настан, курс, работна средба и состанок од
областа на водење на финансиски истраги;
полициски службеници од Единицата за корупција
учествуваа на 14 едукативни активности од областа
на справување со корупцијата.
Доставен е пропаганден материјал за спречување на
корупцијата и истиот е распореден на повеќе
пунктови низ државата во објекти на МВР, со цел
граѓаните да бидат запознаени со можноста за
пријавување на корупција. Исто така, добиени се 13
комплети канцелариска опрема, донација од страна
на амбасадата на СРГерманија за вработените во
Единицата за корупција.
изработена е работна верзија на Упатството за
користење на апликацијата на Интерпол за потраги
по лица и возила.

мерката продолжува со реализација во
2022г.

активност: Проект за поврзување
на националната база за потраги
по лица и возила со базите на
податоци на ИНТЕРПОЛ за
потраги по лица и возила

мерка:Зајакнување на
капацитетите на НКЦ за
сузбивање на организиран и
сериозен криминал
активност: Развој на софтверско
решение за складирање и
обработка на податоци во НКЦ и
развој на ИТ инфраструктурата

на зголемена откривачка активност
појдовна основа:
потреба од пристап до бази на
податоци на национално и
меѓународно ниво заради
поефикасно спроведување на
истраги
планиран резултат: унапредена
информатичката технологија и
развој
показател: унапредена
информатичка технологија и
користење податоци од електронски
бази на национално ниво во насока
на зголемена откривачка активност
појдовна основа: потреба од
пристап до бази на податоци на
национално и меѓународно ниво
заради поефикасно спроведување
на истраги;
планиран резултат:
-обезбеден пристап до бази на
податоци;
-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

поставен е темплејт на базата на податоци на три
компјутери во Националниот Координативен Центар
за спречување на организиран и сериозен криминал.

мерката продолжува со реализација во
2022г.

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, ОУП-ССР,СВР

СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/активност

мерка: Јакнење на
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Показател на резултат со појдовна
основа и планираниот резултат на
годишно ниво
показател:модернизирани

Оценка за напредокот во постигнување
резултатите и целите на програмата
реконструирани се 16 полициски објекти, а седум

на
Коментар
мерката продолжува со реализација во

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

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
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капацитети
и
стандардизирани полициски објекти се во фаза на реконструкција.
простории за задржување на лица и
работа со деца-жртви
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 пет
капацитети и стандардизирани
полициски станици од општа надлежност.
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 за ОН
и подигнати стандардите од аспект на
заштита на правата на задржаните
лица
показател: модернизација на
набавени се 50 уреди за мерење на брзина и опрема
капацитетите за контрола на возила и за ноќно снимање на возило (распределени на
возачи и увид при сообраќајни
огранизациските единици за контрола и регулирање
незгоди
сообраќајот при СВР и Мобилната единица за
појдовна основа: потреба од
безбедност на сообраќајот на патиштата).
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

2022 година

мерката продолжува со реализација во
2022 година

мерката продолжува со реализација и во
2022 година

Потпрограма: 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

Одговорен: ОКТИВ

СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ

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 заради
подобрување на
капацитетите за
криминалистичкотехнички испитувања и
вештачења;
- материјално-техничко
опремување со биролабораториска опрема за
потребите на
лабораториите во новиот
објект;
- трансфер на опрема на
ОКТИВ од стариот во
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Показател на резултат со појдовна Оценка за напредокот во постигнување на резултатите
основа и планираниот резултат на и целите на програмата
годишно ниво
показател:
во тек се градежни работи за внатрешниот дел на
- модернизирани форензички
наменскиот објект за ОКТИВ, како и активности за
капацитети
уредување на просторот околу објектот;
- примена на софистицирани методи
- во делот на акредидацијата, спроведен е Годишниот
во областа на криминалистичко
надзор, од страна на Институтот за акредитација на
технички увиди, испитувања и
РСМакедонија, согласно стандардот ISO 17025 за
вештачења;
одржување и унапредување на системот за квалитет.
При спроведување на надзорот, утврдени се уште три
- стандардизација на постапките за
нови
методи од две лабаратории и истите се пријавени
работа при истраги на место на
за акредитирање.
настан и при спроведување
лабораториски анализи, како и
-во врска со стандардизацијата на активностите на
хармонизација со ЕУ регулативите;
подрачните организациски единици на
појдовна основа: потреба од
криминалистичка техника (активност од Стратегијата
зајакнување на форензичките
за натамошен развој на капацитетите за
капацитети соглано најдобрите ЕУ
криминалистичка техника на регионално и локално
практики и регулативи
ниво 2020-2025), а со цел стручно усовршување на
планиран резултат: осовременување, персоналот во подрачните организациски единици на
софистицираност, стандардизација и криминалистичка техника, изработена е наставна
хармонизација со ЕУ регулативи како програма и план за обука на континуиран
и зголемена стручност со краен професионален развој и едукација на
резултат квалитена услуга спрема криминалистичко-техничкиот кадар при обезбедување
клиентите со акцент во случај на ХБРН и постапување со материјални траги од место на
инциденти.
настан.

Коментар
мерката продолжува со реализација преку
наведените активности во 2022 година.

новиот објект
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
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
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Показател на резултат со појдовна Оценка за напредокот во постигнување на резултатите
основа и планираниот резултат на и целите на програмата
годишно ниво
показатели:
соработка и координација со ЕУ агенции и
- подобрена ефикасност и
проширување на полициската соработка преку ЗКЦ,
ефективност и зголемен
се врши преку редовна ротација на странски полициски
меѓународен углед
службеници и припадници на Frontex–EBCGA, на
- намален број на илегални
меѓународниот аеродром Скопје, на аеродромите во
преминувања, криумчарење
Цирих, Швајцарија и Франкфурт, СРГерманија (во

Коментар
мерката продолжува со реализација во 2021
година

полициската соработка
преку ЗКЦ

мигранти и трговија со луѓе
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

мерка:Зајакнување на
оперативните капацитети,
материјално –техничкото
опремување и
модернизација во насока
на зголемување на
ефикасноста во
работењето на
припадниците на
граничната полиција
активност: активности в.в.
Твининг проектот ИПА
2016„Усогласување на

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
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рамки на Заедничката операција JO Cordination Points
21-Air), и на ГП Табановце, ГП Дебели Бријег, Црна
Гора, ГП Корча, РАлбанија, ГП Драгоман, РБугарија (од
Заедничката операција JO Cordination Points 21-Land).
Продолжија активностите за изработка на Мастерплан
за РСМакедонија за надградба на ИТ системите и
инфрастуктурата во согласност со информациските
системи на ЕУ за гранично управување и управување
со миграции. Во таа насока, одржани се и два on-line
состаноци на кои се презентирани три Извештаи и
еден План за имплементација. Одржани се и 30
состаноци (до кои пет оn-line комуникација), во
организација на Frontex и други меѓународни
организаци. Состаноците со физичко присуство се
одржани во земјава и во држави од регионот (Ц.Гора,
БиХ, РСрбија, РАлбанија) и ЕУ (СРГерманија). Покрај тоа,
учествувано е на две консултации во рамки на Прашки
Процес, на 14 едукативни активности од таа област и на
три конференции. Соработката со Eвропол се
одвивала преку размена на информации за состојбата
во областа на илегалната миграција. Полициската
соработка со Р.Албанија, Р.Бугарија, Р.Србија и Косово
се одвивала преку непречено функционирање на
Заедничките контакт центри
реализиран и имплементиран Твининг проектот ИПА
2016 „Усогласување на националните системи со ЕУ и
Шенген барањата за гранично управување“, со што се
зајакнати административни и техничките капацитети во
областа на интегрирано гранично управување.

мерката продолжува со реализација во 2022
година

националните системи со
ЕУ и Шенген барањата за
гранично управување“

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

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

Одговорен: ОСПО,ЕСК

СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/активност

мерка: Зајакнување на
капацитетите на Одделот
за специјални полициски
операции
активност:
- реконструкција и
реновирање на објекти кои
ги користат
организациските единици
во состав на ОСПО
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Показател на резултат со појдовна
основа и планираниот резултат на
годишно ниво
показатели:
- унапредена стручност и обученост
на припадниците на
специјализираните полициски
служби;
- обновен возен парк и современа
материјално-техничка опрема за
урбана и рурална средина;
- ефективност и ефикасност во
реализација на специјализирани
полициски операции
појдовна основа: неповолна
состојба со возниот парк и
работните простории и објекти на
специјализираните полициски

Оценка за напредокот во постигнување на резултатите
и целите на програмата

завршени се градежните активности во Полицискиот
Центар „Ѓорче Петров“ и истиот прераснува во модерен
објект за сместување на наши полициски службеници,
но и од регионот кои учествуваат во обуки и вежби за
борба против недозволена трговија со наркотици, како
и градежните активности во делот од касарната
„Илинден“.

Коментар
мерката продолжува со реализација во
2022 година

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

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

Поврзаност со приоритетите и целите на МВР:
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Програмата „Унапредување на заедничките функции на МВР“ е поврзана со приоритети на Владата:
„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 на МВР: „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;



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

Сервисна ориентираност кон граѓаните, преку користење на нови информацискокомуникациски технологии;
 Обезбедување потребна и квалитетна ИКТ инфраструктура и примена на нови технологии и
мерки
за сајбер безбедност.
Цел на потпрограмата: Ефикасен електронски систем за Одговорен: ОСОСК
менаџирање со документи
СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ

Мерка/активност

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
целосно воспоставен електронски деловодник во ДМС за
внесување на хартиена службена пошта во три
организациските единици, од кои две во рамки на БЈБ, а
една за потребите на МВР. Од страна на работната
група за проширување и имплементирање на
системот за електронско управување одржан е состанок,
на кој се анализирани службени документи за главни
процеси во организациската единица за сузбивање на
организиран и сериозен криминал.
Воедно, за потребите на Писарница на МВР, која е главна
влезна и излезна точка на документи од страна на ICITAP
донирани се нови скенери.

мерката продолжува со реализација
во 2022 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: Центар за обука

Мерка:
проект: „Документ
менаџмент систем“
активности:
- прилагодување на
софтверите кон барањата
на корисникот

Коментар

СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/активност

13

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

Оценка за напредокот во постигнување на резултатите и
целите на програмата

Коментар

Мерка: Акредитирање на
Центарот за обука од
страна на Центарот за
образование на
возрасните како и
акредитирана установа за
неформално образование
активност: постојните
курикулуми на Центарот
акредитирани од страна
на Центарот за
образование на
возрасните и ЦО
акредитиран од страна на
Центарот за образование
на возрасните
Мерка: Обновување и
одржување на објектите,
опремата и ИКТ во ЦО
активност: реновирани
сместувачките капацитети
и ресторанот на ЦО според
планот на капитални
инвестиции во планскиот
период
активност: обновена и
проширена ИТ
инфраструктурата во ЦО,
со воведена
компјутеризација и
мултимедијален простор
мерка:Подобрување
на
организациската структура
на ЦО
активност:постојните
вработени на ЦО
формално и стварно
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показател: подобрен систем
за акредитација на Центарот за обука, ангажиран е надворешен
за обука;
експерт за изработка на Елаборат за акредитација и помош
појдовна основа:
при спроведување.
подготвување на елаборат со сите
потребни услови за успешно
реализирање на акредитираните
курикулуми
планиран резултат:
-акредитирање на Центарот за
обука;
-издавање на сертификати со
вклучени стручни кредити

показател:подобрени и унапредени
капацитети и услуги на Центарот за
обука
појдовна основа: поврзување на
обуката со професионалниот и
кариерниот развој
планиран резултат: поврзување на
ЦО со софтверот на МВР (Интранет)
и Системот за управување со
учењето во МВР

- одобрена е капитална инвестиција за реновирање на
сместувачките капацитети и ресторанот на Центарот за обука;
- се изработува долгорочен план за обнова и проширување
на
инфраструктура во Центарот за обука, поддржан од Мисијата
на ОБСЕ во Скопје.

показател:
за потребите на ЦО изработени се предлози за промена на
- подобрен систем за обука;
описот на работните места и воспоставување на нов
- изработена Стратегија за обука и организациски облик во делот на основа обука за полициски
развој на вработените во МВР 2021- службеници.
2023

распоредени според актот
за систематизација на ЦО
активност: Обезбедено
нормативно решение на
статусот на СКСФО како
деташирани претставници
на ЦО во СВР
активност: 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)
мерка:Усовршување на
постојните и новите
обучувачи во Центарот
активност: критериуми за
обемот, видот и
постапката на
усовршување на
персоналот усвоени од
страна на советот на
обучувачи
активност: долгорочна
програма за стекнување
на напредни обуки на
персоналот за испорака на
специјализирани обуки
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појдовна основа: поврзување
обуката со професионалниот
кариерниот развој
планиран резултат: донесување
Стратегија за обука и развој
вработените во МВР 2021-2023

на
и
на
на

показател:
- подобрен систем за обука;
- изработена Стратегија за обука и
развој на вработените во МВР 20212023 година;
појдовна основа: поврзување на
обуката со професионалниот и
кариерниот развој
планиран резултат:
-донесување на Стратегија за обука
и развој на вработените во МВР
2021-2023

- усвоени критериуми за обемот, видот и постапката на
усовршување на персоналот од страна на Советот на
обучувачи во Центарот за обука;
- изработена анализа на содржинските и обучувачките
компетенции, за надоградување на Програмата за
стекнување напредни обуки на персоналот за испорака на
специјализирани обуки, а одржан е и состанок од страна на
Советот на обучувачи за напредни обуки на персоналот, на
кој Предлог-обуките се дадени на разгледување на
советниците до усвојување на долгорочната програма.

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

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

Одговорен: ОГР

СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/активност
мерка:
Проект:„Олеснување на
пристапот до документи
активност: изготвување на
законски измени и
подзаконска регулатива

мерка: проект: „Лична
карта во вашиот дом“
активност: Изготвување на
законски измени и
подзаконска регулатива
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Показател на резултат со појдовна
основа и планираниот резултат на
годишно ниво
показател:
- подобрување на квалитетот на
услугите кон граѓаните и останатите
засегнати страни;
- олеснет пристапот до документите
од интерес за граѓаните;
појдовна основа: квалитетот на
услугите кон граѓаните
планиран резултат:
- предлог Законски измени на
посточеките Закони
Показател:
- подобрување на квалитетот на
услугите кон граѓаните и останатите
засегнати страни;
- олеснет пристапот до документите
од интерес за граѓаните;
појдовна основа: квалитетот на
услугите кон граѓаните
планиран резултат:
- предлог Законски измени на
посточеките Закони

Оценка за напредокот во постигнување на резултатите и
целите на програмата

од страна на работната група формирана за изработка на
законска рамка за реализација на проектите „Олеснување
на пристапот до документи“ и „Лична карта во Вашиот
дом“ (во која се вклучени и претставници од АД
Македонска пошта), се одржани две работни средби.
Меѓутоа, од вториот квартал активностите на работната
група се запрени, бидејќи се чека да заврши собраниската
расправа за Законот за лична карта.

Коментар

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

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

Одговорен: ОИТ

СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/активност

Оценка за напредокот во постигнување на резултатите и
целите на програмата

мерка: ИПА проект
„Воспоставување ИКТ
центар за континуитет во
работењето и
опоравување од
катастрофа“
активност: следење на
работата на системите во
гарантниот рок

Показател на резултат со појдовна
основа и планираниот резултат на
годишно ниво
показател:
- повисока безбедност на
информатичкиот систем на МВР;
- обезбедување на интероперабилност
на новите апликации;
појдовна основа:
постоен ИКТ систем на МВР
планиран резултат: зголемено
користење на новата модернизирана
платформа на информатичкиот систем
во МВР

континуирано следење на оперативната работа на
имплементираните системи во ИКТ Центарот

проектот продолжува со реализација
во 2022 година

мерка:
проект:„Подобрување на
компјутерската
инфраструктура на МВР“
активност: Ревизија на
лиценци за системски и
развиен софтвер

показател: зголемување на
квалитетот и брзината на мрежата
појдовна основа: постоен ИКТ систем
на МВР
планиран резултат: зголемено
користење на новата модернизирана
платформа на ИС на МВР

изработена е техничка спецификација и спроведена е
постапка за јавна набавка на поддршка на лиценци за
системски развиен софтвер

проектот продолжува со реализација
во 2022 година

мерка: проект„Мрежна
инфраструктура за IP
телефонија и миграција
на телефонски централи
во VoIP“
активност: Инсталација
на опремата
активност: технички
прием на опремата

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

инсталирана е опремата скоро во сите организациски
единици во седиштето на МВР и објектот на МТВ, завршен е
процесот на тестирањето на опремата, а спроведен е и
технички прием на истата.

проектот продолжува со реализација
во 2022, година
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Коментар

мерка: проект „Оптичка
мрежа на МВР“
активност:Инсталација на
црево за оптички кабел

показател: зголемување на квалитетот реализирани се активности за ископ и положување на црево
и брзината на мрежата
за оптички кабел во Велес, Градско, Кавадарци, Росоман и
појдовна основа: постоен ИКТ систем делумно во Прилеп, а спроведено е тестирање и прифаќање
на МВР
на оптичкиот кабел на релација Скопје-с.Фариш (Кавадарци)
планиран резултат:
постигната современа и брза оптичка
мрежа која долгорочно ќе ги
задоволува потребите на МВР од
најсовремени сервиси

потпрограмата:„Обезбедување функционална интероперабилност
со НАТО и безбедност на информации“

Цел на потпрограмата: Исполнување на обврски кои
произлегуваат од членство во НАТО

проектот продолжува со реализација
во 2022 година

Одговорен: СБИ

СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Мерка/активност

мерка: Воспоставување
на функционална
интероперабилност со
НАТО и подготовка за
идните НАТО цели и
способности
активност:
имплементација и
реализација на
активностите кои
произлегуваат од
членството на РС
Македонија во НАТО
активност: активности за
реализација на
Партнерската цел Г1107
од Програмата на НАТО
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Показател на резултат со појдовна
основа и планираниот резултат на
годишно ниво
показател: имплементација на
активностите поврзани со
функционална интероперабилност и
подготовка за идните НАТО цели и
способности
појдовна основа: програма за
продолжување на реформите коие
произлегуваат од членство во НАТО
планиран резултат: реализација на
сите активности поврзани со МВР и
НАТО

Оценка за напредокот во постигнување на резултатите и
целите на програмата
претставници на МВР на национално ниво учествува на online
состанок со претставници од МНР, МО/Генерал Штаб на
армијата, Дирекција за заштита и спасување и Центарот за
управување со кризи. Исто така на национално ниво,
реализирана е официјална посета и спроведена е обука во
НАТО- одбранбен колеџ во Рим, Италија. Воедно, учествувано
е и на финална планирачка конференција за НАТО-ЕАДРЦЦ
вежбата „Северна Македонија 2021 година“. Вежбата е
одржана во периодот 20-24.09.2021 година во Охрид, на која
учествува 252 претставници од МВР, како и повеќе институции.

Коментар

мерка: Заштита на лични
податоци
активност:Анализа и
усогласување на
воспоставениот систем за
заштита на личните
податоци во МВР
Мерка:Криптографска
безбедност на КИ
активност: развој и
реализација на
производ/систем за
криптозаштита на
национални
класифицирани
информации

показател: надградени безбедносни
подготвена е анализа за новите законски и подзаконски акти
мерки на Регистерот за странски КИ во за безбедност на обработка на личните податоци. Врз основа
МВР
на анализата, изработени се седум Предлог - текстови за
појдовна основа: нов закон за заштита подзаконски акти.
на лични податоци од 2020 година
планиран резултат: усогласена
интерна документација во МВР за
заштита на лични податоци со
законски прописи
показател:надградени безбедносни
одржан е работен состанок од страна на организациската
мерки на Регистерот за странски КИ во единица за безбедност информации со претставници на
МВР
функционалните системи за криптозаштита од МВР,
појдовна основа: нов закон за заштита МО/Генерал Штаб на Армијата, МНР, ЦУК и Агенција за
на лични податоци од 2020 година
разузнавање, на кој меѓудругото донесен е заклучок
планиран резултат: развој на нов
изработка на калсифицирана информација за состојбата во
криптографски производ
криптозаштитата и иницирање на формирање на на
меѓуресорска работна група.

мерката продолжува со реализација
во 2022 година

3. Оценка на спроведувањето на Годишната програма за работа на Владата
Во Годишниот план за работа на МВР за 2021г., беа предвидени осум иницијативи од надлежност на министерството, кои се дел од Годишната програма за
работа на Владата на РСМакедонија за 2021г. Реализирани се три иницијативи: Законот за изменување и дополнување на Законот за странци, Законот
за изменување и дополнување на Законот за гранична контрола и Шенгенскиот акциски план на РСМакедонија. Додека, пет иницијативи не се
реализирани, од кои една Предлог - Стратегијата за превенција и борба против компјутерски криминал и четири предлог- Закони (Предлог-Закон за
изменување и дополнување на Законот за лична карта, Предлог-Закон за изменување и дополнување на Законот за патните исправи на државјаните
на РСМакедонија, Предлог-Закон за изменување и дополнување на Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните и
Предлог-Законот за промет и заштита на експлозивни материи). Истите се предложени како Иницијативи за Годишната програма за работа на
ВСРМакедонија за 2022 година.
4. Оценка на спроведувањето на други активности кои произлегуваат од надлежностите и работата на МВР
Во 2021 година изработени се Годишните планови на МВР за 2021 година за обука, јавни набавки и внатрешна ревизија.
- Во Годишниот план за обука на МВР за 2021 година опфатени се планираните обуки за потребите на министерството, вклучувајќи го и Бирото за јавна
безбедност. Во тој контекст, во 2021 година реализирани се 422 едукативни активности на кои обучени се 5.234 (од кои 4.327 мажи и 907 жени)
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припадници на министерството и тоа во областа на полициско (за поголем број од полициските службеници во третиот квартал за 2021 година, одржана е
обука за полициско постапување при избори) и гранично работење, организиран криминал, криминалистичка техника, управување со човечки ресурси и
правни работи, за финансиски прашања, зајакнување на интегритетот во безбеднониот сектор, подобрување на соработката со Државниот завод
за Ревизија на РСМакедонија, примена на Етичкиот кодекс на однесување на вработените како и други обуки за потребите на МВР.
- Во Годишниот план за јавни набавки на МВР за 2021 година 1, од вкупно планираните 112 постапки, 102 постапки се реализирани, 10 од постапките не
се реализирани, од кои две постапки не се објавени на оглас, бидејќи за нив не се добиени техниччки спецификации, а осум постапки се поништени.
- Во текот на 2021 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 2021 година кои не успеа да се реализираат е главно поради состојбата предизвикана од
вирусот Ковид – 19, како и заради недостиг на финансиски средства за нивна реализација.
6. ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА И ПРЕПОРАКИ
Министерството за внатрешни работи во текот на 2021 година и покрај состојбата предизвикана од вирусот Ковид-19,ефикасно ги извршуваше обврските и
задачните од негова надлежност. Исто така, полицијата имаше значајна улога и за доследно спроведување на локалните избори, притоа почитувајќи ги
препораките за здравствена заштита во текот на целокупниот процес на гласање. Меѓутоа, во однос на активностите предвидени во двете стратешки
програми во 2021 година миистерството оствари високи степен на реализација (56%) 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 16 полициски објекти, како и
простории за задржување на лица во пет полициски станици од општа надлежност. Воедно, завршени се и градежните активности за реновирање на
одредени објекти и терени во Полицискиот Центар „Ѓорче Петров“ и објекти кои ги користи МВР во делот од касарната „Илинден“.
Петте нереализирани иницијативи кои се дел од Годишната програма за работа на Владата на РСМакедонија за 2021г. се предвидени како Иницијативи во
Годишната програма за работа на Владата на РСМакедонија за 2022 година. Во делот на активностите од тековното работење на нашето министерство, се
реализираа 422 едукативни активности, во делот на јавни набавки 102 постапки се реализирани, а во делот на внатрешна ревизија активностите се
реализираат согласно предвидената динамика во Планот.
Бр.16.2 –19652/1
Скопје, 03.03.2022 година
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измена број 1. Годишниот план за јавни набавки бр.18.1-31124/1 од 31.03.2021 година
измена број 2.Годишниот план за јавни набавки бр.18.1-31124/2 од 05.08.2021 година
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