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ПРЕДГОВОР
Реформите во политичката, економската, безбедносната и други области, ја изразија својата
ориентација кон воспоставување нови норми, вредности и интереси во сите сфери на општественото
живеење, преку воспоставување правна држава врз демократски принципи и начела кои
подразбираат легалитет и легитимитет во постапувањето на сите државни органи, вклучувајќи
ја и полицијата. Паралелно, интеграцијата во европското семејство како императив на државата
се одразува во форма на континуиран стремеж на институциите, воспоставениот организациски
развој и систем да го усогласат со најдобрите практики на државите членки на Европската унија.
Од аспект на утврдениот делокруг на надлежност на Министерството за внатрешни работи,
централно прашање претставува идентификување на потребите и дефинирање на основите
за изградба на современ модел на полициска организација во која се опфатени надлежностите
на Министерството за внатрешни работи и поместување на нивното тежиште согласно новите
демократски процеси. Од тие причини, во Министерството за внатрешни работи последните
неколку години, во тек се активности насочени кон значајно реформирање на повеќе сегменти,
согласно потребата за соодветен одговор по сериозните безбедносни предизвици, барањa и
потреби за модернизација на полициската служба, воопшто.
Во еден ваков контекст, воспоставувањето на модернизирана полиција, неминовно ги следи
и трендовите на современата реформа на јавната администрација, која прилагодувајќи се кон
се отпкружувањето, се повеќе во центарот на вниманието го издигнува значењето на човечките
ресурси - работниците, нивните знаења, вештини и компетенции. Во тој правец, организациските
единици за управување со човечки ресурси во Министерството за внатрешни работи ги
фокусираат и насочуваат своите активности кон зајакнување на компетенциите и одговорностите
на вработените, преку воспоставување соодветни инструменти за објективна и транспарентна
селекција базирана на компетенции, континуирана професионална обука и развој, професионален
напредок на работниците и градење на мотивирана работна атмосфера.
Една од приоритетните цели за Министерството за внатрешни работи во претстојниот период е
развој на институционалните капацитети и соработка, особено ако постои свест дека надлежностите
на оваа институција во зачувување на правниот систем и заштита на животот и човековите права,
не се изводливи и возможни без соодветни човечки капацитети.
Анализирано од аспект на досегашните реформски процеси, можам со задоволство да
констатирам дека Министерството за внатрешни работи успеа да ја препознае и идентификува
важноста на развојот на капацитетите во областа на човечките ресурси и воспоставувањето на
функцијата за успешно менаџирање со човечките ресурси. Во прилог на наведеното се и актуелните
активности кои интензивно се реализираат на овој план. Дополнително, во перодот што претстои,
планирано е организациските единици надлежни за управување со човечки ресурси да развиваат
и применуваат транспарентни и непристрасни постапки, планирање на персоналот, објективна
селекција и проценка на резултатите од работата и компетенциите на вработените, развој на
нивната кариера и унапредување на најдобрите, спроведување на обука насочена кон соодветна
контрибуција на работниците во зајакнување на интегритетот на полицијата, превенирање одлив
на кадар, како и развивање на вештините на лидерството.
Воедно, Министерството за внатрешни работи преку работата на организациските единици
за управување со човечки ресурси продолжува да ја унапредува ефикасноста и ефективноста
како основни начела на работа, во соработка со сите организациски единици во состав на оваа
институција, синдикатот како партнер во колективното договарање и секако одредени надворешни
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субјекти, со единствена цел да ги исполни стратешките приоритети и обезбеди поддршка на
вработените во остварувањето и заштитата на правата од работен однос.
Реформирањето на функцијата на управување со човечки ресурси независно од нејзината
улога во зајакнувањето на министерството генерално, е тесно поврзана и условена од низа барања
кои се природно поврзани со процесите во јавната администрација. Наведеното имплицира
потреба од стратешки пристап во имплементацијата на реформите и адекватен начин на промена
на управувањето, односно континуирано градење на професионален и одговорен кадар, што е
изводливо исклучиво преку градење на капацитетите на организациските единици за управување
со човечки ресурси.
Имајќи предвид дека основните карактеристики на процесот на управување со човечки ресурси
се состојат во динамика, перманентен развој и фокус кон сегашноста и иднината, функцијата на
овој процес е подложна на влијанието на промените што се случуваат во средината. За таа цел,
во основната рамка на Стратегијата за управување со човечки ресурси 2020 – 2022 година,
се дефинира стратешкиот фокус на управување со човечки ресурси во Министерството за
внатрешни работи, кој ги опфаќа намерата, визијата и мисијата, вклучувајќи ги основните начела
(вредности) во работењето, како и стратешките приоритети за управување со човечките ресурси
во министерството во претстојниот тригодишен период.
Документот е изготвен во соработка и експертска помош обезбедена од Мисијата на ОБСЕ во
Скопје, за што во име на Министерството за внатрешни работи, изразувам голема благодарност и
желба за натамошна успешна соработка.
На крајот, во очекување на првите резултати во рамки на реформираниот систем на управување
со човечки ресурси, ја пренесувам својата заложба како професионалец и функционер кој раководи
со Министерството за внатрешни работи, за успешно спроведување на Стратегијата за управување
со човечки ресурси 2020-2022 година и обезбедување соодветен третман на овој значаен сегмент
во министерството, чиј капацитет и развој го заслужува секоја успешна полиција.
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Работна група за изработка на стратегијата:
1.

Весна Доревска – помошник на министерот за внатрешни работи во Оддел за правни работи, судски
постапки и управување со човечки ресурси - претседател;

2.

Виолета Влаховиќ – помошник на директор на Оддел за заеднички работи и управување со човечки
ресурси во Бирото за јавна безбедност;

3.

Маја Смилевска – началник на Одделение за управување со човечки ресурси во Сектор за управување
со човечки ресурси, стручно оспособување и усовршување во Оддел за правни работи, судски постапки и
управување со човечки ресурси;

4.

Васка Мисаиловски – началник на Одделение за управување со човечки ресурси во Сектор за управување
со човечки ресурси и обуки во Оддел за заеднички работи и управување со човечки ресурси во Бирото за јавна
безбедност;

5.

Лозана Петрушевска – главен советник во Одделение за управување со човечки ресурси во Сектор за
управување со човечки ресурси и обука во Оддел за безбедносен менаџмент, управување со човечки ресурси и
обука во Управа за безбедност и контраразузнавање;

6.

Даница Леонидова – Началник на Одделение за информатичка поддршка во Сектор за Е-учење,
Е-курсеви и информатичка поддршка во Центар за обука.

7.

Сусана Новаковска - полициски советник за стратешко планирање и развој за Управата за безбедност
и контраразузнавање во Единицата за стратешко планирање во Сектор за стратешко планирање и
управување со квалитет во Оддел за односи со јавност и стратешки прашања;

8.

Горанчо Јовановски, претставник на Македонскиот полициски синдикат;

9.

Мартин Шунтов, приправник во Сектор за управување со човечки ресурси, стручно оспособување и
усовршување во Оддел за правни работи, судски постапки и управување со човечки ресурси;

10. Серкан Озкан – претставник на Мисијата на ОБСЕ во Скопје;
11. Никола Ќировски – претставник на Мисијата на ОБСЕ во Скопје

Консултант на ОБСЕ:
Проф. д-р Цветко Смилевски, водечки консултант на ДЕТРА Центар, Скопје
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ВКЗ		
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ИКТ		
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ИЦИТАП

Меѓународна програма за помош и обука при вршење кривични истраги
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1. ВОВЕД
Изработката на Стратегијата за управување со човечки ресурси при МВР за периодот 20202022 година претставува продолжување на стратегиските промени во оваа област започнати
со претходната стратегија за периодот 2014-2018 година. Освртот врз остварувањето на таа
стратегија, особено проценетите тешкотии и ограничувања во нејзината имплементација,
претставуваа значајна појдовна точка во идентификување на потребите и можностите за идните
промени во унапредувањето на управувањето со човечките ресурси (УЧР) при МВР.
Од друга страна, значајно е да се истакне дека Министерството за внатрешни работи како
државен орган се наоѓа во процес на стратегиски промени како дел од реформските промени
на вкупната државна администрација. Поради тоа, стратегиските приоритети на реформите во
МВР и во полицијата (БЈБ) ја претставуваа втората рамка во која се идентификуваа, дефинираа и
приоритизираа стратегиските промени во областа на УЧР.
Конечно, трета ситуациска димензија на работата на оваа стратегија е фактот што во исто време
се работеше на уште три аспекти на третирањето на човечките ресурси при МВР: Стратегијата на
Центарот за обука (ЦО) при МВР, Стратегијата на МВР за вклучување и комуникација со заедницата
(ВКЗ) и Препораки за подобрување на начинот на водење и одлучуваае во дисциплинските
постапки. Ваквата ситуација услови неколку стратегиски приоритети да се идентификуваат
во трите стратегии, но со различен аспект на третирање. Во соработка со трите работни групи
тие приоритети беа комплетно дефинирани и распоредени во стратегијата каде се очекува
финализирање на стратегиските активности. По тој критериум, стратегискиот приоритет за
изработка на Методологија и обука за утврдување на приоритетни обуки е распореден во оваа
стратегија, додека стратегиските приоритети за посебни обуки за клучните чинители на ВКЗ и
Стратегијата за обука и развој на човечките ресурси се распоредени во Стратегијата на ЦО.
Во оваа ситуација е особено значајно да се истакне дека изработката на споменатите 4 документи,
особено трите стратегии, како и во изминатиот период, беа силно поддржани од страна на ОБСЕ
мисијата во Скопје и тоа не само финансиски туку и во содржински поглед. Содржинскиот придонес
на мисијата на ОБСЕ беше остварена на два начина: прво, со активен придонес на претставници од
мисијата на ОБСЕ во секој работна група и второ, со обезбедување студиски посети на релевантни
меѓународни институции со напредни практики во третирањето на определени аспекти на
работење со полицијата. За овој придонес и другата вкупна поддршка во изработката на оваа
стратегија, Работната група ја изразува својата длабока благодарност и признание на Мисијата на
ОБСЕ во Скопје.
2. КОНТЕКСТ
2.1 Проценка на релевантните контекстуални предизвици на работењето во УЧР
На почетната работилница за дефинирање на појдовните основи и граници во изработката на
оваа Стратегија се утврдија рамковните контекстуални предизвици на функцијата на управувањето
со човечките ресурси при МВР.
Во натамошната работа во посебните заседанија на РГ овие почетни наоди беа допрецизирани,
дополнувани и распоредувани во соодветните решенија на стратегиските приоритети.
За почеток, како контекстуални аспекти преку кои функцијата на УЧР се поврзува со своето
окружување, треба да се сметаат наодите наведени во продолжение.
2.1.1 Предизвици со кои се соочува системот на УЧР
1. Потреба за натамошно надградување на системот за регрутирање, селекција,
унапредување и можности за развој во кариерата
2. Натамошно дефинирање на класификацијата на работните места
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3. Подобрување на половата вклученост особено на жените полициски офицери кои
во голем број извршуваат претежно административно - канцелариски задачи
4. Надворешно влијание врз процесот на регрутирање и селекција
5. Преголема изложеност на полициската работа на надворешна и внатрешна
контрола
6. Недоволна правна заштита на полициските службеници во постапките во кои тие
се оштетени.
7. Незадоволство поради ненавремено информирање за работните смени и
работните ангажмани
8. Недостаток на парични средства за наградување
9. Предизвици поврзани со системот за оценување на вработените (360° feedback)
10. Постојните решенија не се имплементираат, потреба за нова политика за
имплементирање
11. Некои од постојните решенија не се соодветни
12. Потреба за дефинирање на посебните работни компетенции
13. Закон за ветинг, процесот на ветинг да биде дел од идната стратегија за ЧР
14. Дизајн на работните места
15. Дефинирање на системот за наградување
16. Предизвици поврзани со професионалната одговорност на вработените
17. Недоследности во дисциплинските постапки
18. Потреба од воспоставување на механизми за избегнување на манипулирањето со
напредување во кариерата
19. Потреба од подобар систем за здравствена и правна заштита на вработените
2.1.2 Несоодветни решенија во системот на УЧР
1. Несоодветен начин на селекција на кандидати
2. Недостаток на евалуација во процесот на селекција
3. Несоодветен јавен маркетинг во процесот на регрутација во министерството
4. Несоодветни процедури за регрутирање
5. Непочитување на критериумите (условите) за кариерен развој
6. Несоодветен вредносен систем на изведбата
7. Недоволно развиен кариерен односно развоен систем
8. Недостаток односно непостоење на профил на работно место
9. Нетранспарентен систем во постапката на унапредувањето
10. Некомплетен систем на наградување
11. Нетранспарентен систем при селекција
12. Недостаток на транспарентност и отчетност на комисиите за распоредување и
унапредување
13. Мала односно недоволна улога на Одделението за човечки ресурси во постапката
за унапредување и кариерата
14. Несоодветен дизајн на работни места
15. Недостаток на обука на членовите на Комитетот за селекција
16. Огромно недозволено надворешно влијание
17. Мобинг (records of mobbing)
2.1.3 Нема системски решенија од областа на човечките ресурси
1. Дигитализација и автоматизација на човечките ресурси
2. Безбедност и здравје при работа на работниците
СТРАТЕГИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 2020-2022
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3. Тест на интегритет во процесот на селекција
4. Немање на (LOTUS) во Центарот за обука
5. Недостаток на мотивација на работниците за нивно учество во работните групи и
комисии
6. Заштеда, економичност во работењето во министерството (particularly some
material costs)
7. Потреба од годишни планирања за човечки ресурси
8. Тест за унапредување
9. Нема утврден Календар на обуки организирани од страна на Центарот за обука
2.2 Претпоставки, тешкотии и ризици
2.2.1 Претпоставки
Претпоставките за утврдување на стратегиските приоритети за третман на човечките ресурси
во МВР се изведени од претпоставките за остварување на актуелниот стратегиски план на МВР.
Во тој контекст, основна претпоставка за реализација на оваа стратегија е нејзиното фокусирање
преку современ третман на ЧР значително да се придонесе во имплементацијата на процесите за
реформа на МВР. Заради потребата од позначителни системски промени во современиот третман
на ЧР, оваа стратегија е развивана во согласност со усвоените стартегски приоритети за реформи
во МВР но и со консултирање и приспособуваае со реалните услови кај нас на современите
тендеции во третманот на човечките ресурси во развиените земји.
Врз степенот на остварување на стратегиските приоритети пресудно влијае посветеноста на
субјектите носители на дефинираните активности. Во таа насока особено значајно е очекувањето
дека менаџментот на сите нивоа ќе го прифати како свое верување дека обуките засновани на
компетенции претставуваат клучен фактор како на успехот во тековното работење, а уште повеќе
на идниот развој на нивните организациски единици, а со тоа и на МВР како целина.
Во оваа група на претпоставки влегува и претпоставката дека, нормативните и материјалнотехничките услови за спроведување на стратегијата ќе бидат навремено обезбедувани. Во делот
на нормативните претпоставки, се очекува поддршка за две суштински промени во законите:
прво, вградување на конкретизираниот концепт и динамика на воведување на мерит системот
на кариерното унапредување и второ, посебно законско решение за воведување на ветинг
за вработените во МВР. За делот на техничкото опремување на вкупната функција на ЧР и
буџетирањето на потребните обуки веќе е понудено решение во веќе усвоената стратегија за обуки.
Спроведувањето на тоа решение се смета за круцијално за успехот и на оваа стратегија. Заради
подобар преглед, законските и глобалните материјално-технички импликации се прикажуваат кај
секој стратегиски приоритет посебно.
2.2.2 Тешкотии и ризици
Секоја стратегиска промена, помалку или повеќе, особено во периодот на нејзиното креирање и
почетно имплементирање, е поврзана со неопходноста од дополнителни финансиски вложувања,
покрај финансирањето на тековното работење. Овие ограничени финансиски можности на Буџетот
на РСМ да вложува во промените во развојот на УЧР при МВР беа наведувани како главни причини
за нереализирањето на некои и со закон дефинирани нови практики во изминатиот период. Од тие
причини за поголемиот број реформи во градењето на капацитетите на МВР, посебно во делот
на полицијата, решението се бараше во користење на меѓународните донации. Но, со вкупната
политика на намалување на меѓународните донации, имплементацијата на новите стратегиски
промени можат да бидат доведени во прашање ако не се подобри владината поддршка на тој
развој преку соодветно зголемување на средствата за МВР за оваа намена во буџетот на РСМ.
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Во овој дел на тешкотии останува и ризикот обезбедените зголемувања на буџетски средства
за плати, награди и бенефиции на вработените да се делат пропорционално на постојниот основ
на плата. Наместо тоа, треба да се започне со практиката на одвојување на наменски буџетски
средства за плати, при очекуваното кариерно унапредување според мерит системот и за
наградување на вработените за остварени посебни резултати. Сепак, како најголем ризик може да
претставува тешкотијата да се обезбедат потребните поголеми финансиски средства за интегрална
дигитализација на работењето во УЧР, како предизвик не само од актуелните внатрешни потреби,
туку и вклучувањето во современите процеси на дигитализација во општеството.
Покрај овие клучни тешкотии и ризици, во сеопфатната анализа за состојбите, приоритетите и
проценетите услови за ефикасно системско менување на третманот на ЧР во МВР, од страна на
членовите на работната група беше укажувано и на следниве можни ограничувања и ризици:
• Ненавремено или нецелосно операционализирање на предложените концепти на
системски промени;
• На членовите на комисиите да им се овозможи да посветат дел од работното време за
тековни работи за и на работа врз системските промени и тоа посебно да се вреднува;
• Имплементирањео на новите решенија пред некои стекнати индивидуални поволности во
работењето и унапредувањето;
Што се однесува до надворешното окружување, не се очекуваат посебни ограничувања и ризици
кои би се одразиле врз остварувањето на утврдените стратегиски приоритети за управување со
човечките ресурси.

3. СТРАТЕГИСКИ ПРИСТАП И СТРАТЕГИСКА МАПА
3.1 Стратегиски пристап
Со самото пристапување на изработка на стратегија за управување со (менаџмент1 на) човечките
ресурси, се признава стратегискиот карактер на третманот на човечките ресурси. Функцијата
на човечки ресурси во сите видови организации веќе подолго време од чисто административна
(прием на кадри и евиденција на нивното работење) преминува во развојна, а со тоа и во
стратегиска функција на секоја организација. Поради тоа, меѓу првите мерки за реформи во јавната
администрација кај нас во 1999 година беше третирањето на менаџментот на човечките ресурси
како стратегиско прашање на ефикасната јавна администрација.
Паралелно со тежнението за засновувањето на развојот на организациите врз солидно
изработена стратегија, се јавува и процесот на следење на имплементацијата. Како резултат од
овие два процеса, во современиот менаџмент се развива пристапот на стратегиски фокусирана
организација (СФО) и со тој концепт поврзаната популарна алатка – карта на врамнотежени
резултати (КВР).
Според овој концепт, сите активности се планираат и остваруваат според холистичкиот пристап,
па и менаџментот на човечките ресурси од поддршка на остварувањето на организациската
стратегија, станува нејзин интегрален дел односно станува стратегиски менаџмент на човечките
ресурси. Споменатата алатката која се користи за менаџирање на стратегијата, а која во практиката
има доживеано четири генерации на напредок е Картата на врамнотежени резултати - КВР (според
оригиналот: Balanced Scorecard или BSC). Токму во четвртата генерација е завршено нејзиното
Терминот менаџмент и менаџер за раководната функција во организацијата е официјализиран и со член 54 од Законот
за работни односи, покрај веќе неговата одомаќеност во академската сфера. Поради тоа, кога во оваа стратегија станува
збор за концептуални (научни, теориски) аспекти, се оперира со терминот менаџмент и менаџмент на човечките ресурси,
додека во поголемиот дел кој има нормативен карактер се оперира со терминот управување со човечките ресурси
(Стратегија за УЧР, Сектор за УЧР) што е официјален термин во вкупната норматива на МВР.

1

СТРАТЕГИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 2020-2022

11

приспособување и за јавниот сектор. Затоа во подготовката на оваа стратегија ја користиме
варијантата на КВР развиена како четврта генерација.
Основното значење на КВР како инструмент за дефинирање и мерење на напредокот во
остварувањето на стратегијата е да се опфатат сите четири релевантни аспекти за успешен развој
на секоја организација/установа. Тие четири аспекти, за функцијата на управување со човечките
ресурси во МВР се следниве:
Односи со корисниците. Корисници на услугите на органите на државната власт се граѓаните.
Непосредна контрола за задоволување на нивните потреби врши Владата. Но, кога станува збор за
стратегија за определена институционална функција, како што тоа е случај во оваа стратегија, тогаш
како корисници на услугите се јавуваат внатрешните корисници, во овој случај сите вработени во
МВР. Значи, станува збор за услуги што функцијата на УЧР ги прави непосредно за секој вработен.
Внатрешни (деловни) процеси. Тука се третираат важните процеси, кои водат до посоодветно
задоволување на потребите на сите интересенти (засегнати страни). Значи, тоа се активности
кои индиректно ги овозможуваат услугите за корисниците. Во оваа стратегија, за функцијата
на човечките ресурси тоа се процесите на А)планирање на човечките ресурси, Б)регрутирање
на квалитетни кандидати за вработување, В)селекција на најдобрите кандидати за определена
работна позиција (работно место) и Г)дигитализација на сите работни процеси како клучен фактор
на ефикасното работење во современи услови.
Учење и развој. Овој аспект ги покрива активностите за развој на индивидуалните капацитети
на вработените во сите ОЕ на УЧР. Во овој плански период е утврден стратегискиот приоритет
за развој на компетенциите за анализа на потребите за обука и нивното приоритизирање при
планирањето на потребните обуки на сите категории вработени во МВР.
Финансиски аспект. Овој аспект за функцијата на човечки ресурси се фокусира на рационално
користење на ресурсите, пред се на намалување на трошоците на работењето како резултат на
подобрениот третман на човечките ресурси во споменатите процеси.
За секој од овие четири аспекти се дефинираат определен број на индикатори (показатели),
преку кои се врши мерењето. Показателите можат да имаат како финансиски, така и нефинансиски
(материјален и нематеријален) карактер. За обезбедување на врамнотежен развој се препорачува
секој од овие аспекти да биде застапен со најмалку 10% и најмногу 40% од учеството во вкупното
работење на организацијата.
3.2 Стратегиска мапа
Опишаните четири стратегиски аспекти на работењето и стратегискиот фокус како нивен
резултат ја даваат следнава стратегиска мапа во управувањето човечките ресурси при МВР во
периодот 2020-2022 (сл. 1)
Конкретната разработка на стратегиските приоритети во рамките на дефинираната стратегиска
мапа е извршена според заемната условеност и поврзаност на деловите во рамките на МВР како
организација. Таа поврзаност се материјализира со пристапите и постапките на стратегискиот
менаџмент како научна дисциплина.
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ФИНАНСИИ

ВНАТРЕШНИ ПРОЦЕСИ

КОРИСНИИЦ НА УСЛУГИТЕ

ВИЗИЈА
НА УЧР 2022:
Комплетна екипираност на МВР со
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Сл. 1 Стратегиска мапа на УЧР
Стратегискиот менаџмент како современ третман на стратегиското планирање го проширува
опфатот на развојното размислување во целокупниот циклус на остварување на мисијата на една
организација или нејзина организациска единица: од визионирањето, преку акциското планирање
до оперативната изведба на секој субјект на стратегиските приоритети. Исто така, покрај ваквото
предметно проширување во целокупната вертикала на развојот, современото стратегиско
планирање се карактеризира со практикување на партиципативниот пристап. Овој пристап
претпоставува непосредно учество на претставници од клучните компоненти на организацијата кои
како идни реализатори на стратегиските приоритети ќе придонесат како за реално согледување
на постојните (тековните) состојби, така и за идентификување и формулирање на остварливи
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приоритети. Според овој пристап беше формиран составот на Работната група за подготовка на
нацрт стратегијата.
Во практикувањето на овој пристап спаѓа и вклучувањето на клучните заинтересирани
менаџерски кадри во фазата на разгледување и дотерување на нацрт верзијата на оваа Стратегија
(интерна јавна расправа). Со нивното вклучување, се претпоставува обезбедување на повисок
степен на реалност на дефинираните приоритети, од една страна и, повисока посветеност на
клучните менаџерски кадри во оживотворувањето на оваа Стратегија, од друга страна.

4.СТРАТЕГИСКИ ФОКУС НА УПРАВУВАЊЕТО СО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ВО МВР
4.1 Пристап
Стратегијата има функција на донесување на одлуки кои ќе ја водат организацијата кон
посакуваната визија. Поради тоа, современиот стратегиски менаџмент го практикува следниот
холистички пристап во утврдувањето на клучните компоненти на Стратегијата (сл.2):

Визија

Намера
(прамисија)

Вредности

Мисија

Стратегија
Сл.2 Стратегиски фокус на управувањето со човечки ресурси на МВР
а) Намерата или прамисијата се утврдува со основањето на организацијата или нејзиниот
стратегиски дел, има релативно траен карактер и одговара на прашањето зошто е основана
организацијата односно стратегискиот дел;
б) Визијата се проектира за определен развоен период и одговара на прашањето како ќе изгледа
организацијата на крајот од дефинираниот период;
в) Мисијата ја изразува посветеноста на организацијата кон постигнувањето на визијата и
одговара на прашањето што ќе правиме за корисниците на нашите услуги;
г) Стратегијата завршува со дефинирани начини (стратегиски приоритети) на дејствување како, кога и со кого ќе ја постигнеме визијата.
Сите овие компоненти се дефинираат во склад со прифатените вредности (начела) според кои
организацијата се води во своето постапување
4.2 Намера
Функцијата на управување со човечките ресурси при Министерство за внатрешни работи
е воспоставена со намера да обезбеди професионален третман на целокупниот циклус на
обезбедување, развој, ефектуирање (активирање) и одржување на човечките ресурси.
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4.3 Визија
Министерство за внатрешни работи како современа, одговорна и демократска институција
ориентирана кон заедницата, преку професионален и високо мотивиран кадар секогаш способен
за брз и ефикасен одговор на сите потенцијални предизвици, гарантира безбедност во државата и
претставува столб на сигурноста на граѓаните, придонесувајќи за одржлив развој на општеството
и евроатланските интеграции.
4.4 Мисија
Ние сме посветени, со ефикасно стратешко управување на човечките ресурси преку законитост
и транспарентност да овозможиме: привлекување и вработување на најдобрите човечки ресурси;
континуирано развивање на компетенциите на вработените; селекција и распоредување на
соодветни работни места; мотивирање и задоволство на вработените како најзначаен сегмент и
постојано осовременување на условите за работа.
4.5 Начела (вредности) во работењето
Законитост. Вработените во Министерството работите и задачите ги вршат во согласност со
Уставот, законите и подзаконските акти.
Ефикасност, ефективност и економичност. Вработените ја организираат работата на начин што ќе
претставува основа за донесување на брзи, правилни и стручни одлуки, ги извршуваат работните
задачи на начин што претпоставува конкретизација и непосредно чувствување на ефектот од
извршената работа, притоа водејќи сметка за рационално користење на човечките ресурси и
средствата за работа.
Професионална етичност, непристрасност и објективност. Вработените во Министерството при
вршење на работите и задачите непристрасно и објективно ги применуваат законите и другите
прописи, при што ги почитуваат човековите слободи и права и им овозможуваат на граѓаните
заштита и остварување на нивните права.
Вработените во Министерството одговорно и совесно ги вршат работите и задачите, се
придржуваат на правилата за професионална етика, задржуваат високи стандарди на личен
интегритет.
Транспарентност и доверливост. ОЕ за управување со човечките ресурси овозможуваат пристап
до информации за вработените во врска со постапките во управување со човечките ресурси, под
услови утврдени со закон.
Вработените во ОЕ за управување со човечки ресурси се должни да ги чуваат податоците и
информациите од извршувањето на работните задачи.
Одговорност. Вработените се одговорни пред Министерството за квалитетно, брзо и ефикасно
извршување на задачите кои им се доверени, како и за последиците од нивното постапување,
односно непостапување.

5. СТРАТЕГИСКИ ПРИОРИТЕТИ ЗА УПРАВУВАВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ
ВО МВР
Како што беше порано наведено, стратегиските приоритети беа изведени од проценетите
потреби на натамошен развој на човечките ресурси при МВР и предизвиците и тешкотиите со кои
функцијата на ЧР се соочувала во минатиот период и сè уште се соочува. Врз тие основи беше
составена почетна листа на стратегиски приоритети. Оваа почетна листа беше анализирана од
аспект на можностите за корисноста од секој стратегиски приоритет и можностите за негово
остварување. Исто така во финалната листа се извршија определени спојувања на сродни
приоритети, покрај распоредувањето на заедничките приоритети во споменатите стратегии кои
се изработуваат истовремено.
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5.1 Приоритети за корисниците на услугите
К-1 Модел и критериуми за воспоставување на Мерит систем во кариерното унапредување во МВР
А)Тековна состојба
Со Класификацијата на работните места утврдена со Законот за внатрешни работи (“Службен
весник на Република Македонија” бр. 42/14, 116/14, 33/15, 5/16, 120/16, 127/16, 142/16 190/16 и
21/18) дефинирани се сите работни места во Министерството, извршено нивно категоризирање и
систематизирање во рамки на еден целосен и синхронизиран систем на работни места. Работните
места во Министерството се утврдени со актот за систематизација на работните места и со него се
утврдени општите и посебните услови кои се потребни за секое работно место.
Со Уредбата за начинот на стекнување на звања и ознаки на звања на полициските службеници
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 140/07) уредени се условите и начинот на кој
полициските службеници во Министерството се стекнуваат со звања. Меѓу другото, за стекнување
со соодветно звање, потребно е работникот да биде распореден на работно место за кое е
предвидено такво звање.
Уредбата е донесена во 2007 година и истата не е усогласена со Законот за внатрешни работи
кој е донесен во 2015 година. Имајќи го во предвид наведеното, одредбите на Уредбата во голема
мера не соодветствуваат со фактичката состојба и со работните места утврдени во актот за
систематизација. Имено постои неусогласеност во називот на работното место и звањето, како
и неусогласеност во поглед на потребното работно искуство (стаж) за стекнување со одредено
звање.
Имајќи го предвид наведеното, Уредбата не се применува, поради што во актот за систематизација
на работните места не се утврдува звањето кое работникот треба да го има за одредено работното
место.
Покрај овие состојби во МВР, општо е познато дека преку 10 години за зголемување на
ефективното работење во јавната администрација, од една страна, и поголемо задоволство
на вработените, од друга страна, се декларира заложбата за воведување на мерит системот за
напредување на државните и јавните службеници. Бидејќи во работењето на МВР постојат законски
можности за донесување на автономни внатрешни решенија, проценка е дека воведувањето
на мерит системот во МВР е можен, а со неговото воведување ќе се надминат поголем број од
идентификуваните ограничувања во професионалниот и кариерниот развој на вработените.
Б) Опфат
За конзистентно применување на кариерното унапредување по заслуга (Мерит систем) потребно
е да се напушти пристапот на дизајнирање на работи места (РМ) посебно за секоја категорија на
сложеност како што е тоа во постојната систематизација на работните места. Наместо тоа за секое
работно место дефинирано според видот и карактерот на работите што се вршат (тнр. хоризонтална
поделба на работата) да се дизајнираат РМ кои ќе ги опфатат сите нивоа на сложеност (тнр.
вертикална поделба на работата). Постојната категоризација на сложеноста на РМ со префиксите:
главен, самостоен, виш,(само основниот назив на РМ и помлад), се зема како добро појдовно решение. Оваа
категоризација се зема за двата вида работни места: стручни (извршители) и раководни (менаџери).
Кај раководните РМ заради различната функционална надлежност на одговорност и одлучување
и големина на организациските единици со кои се раководи, се задржуваат следниве поткатегории
раководни РМ:
А) РМ од високо раководство (топ менаџмент)
Б) РМ од средно раководство (среден менаџмент)
В) РМ од непосредно раководство (оперативен менаџмент)
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Со ваквиот концептуален пристап, моделот на мерит системот кој треба да се операционализира
треба да ги опфати следниве елементи:

1. Кај сите стручни РМ да се предвидат сите 5 категории на сложеност.
2. При секое унапредување од една на друга категорија на сложеност вработениот добива
кариерно звање. За унапредувањето од едно во друго кариерно звање се пропишуваат
услови кои треба да бидат исполнети, вклучувајќи и испит за унапредување кај некои
кариерни звања.
3. За сите работни места од една категорија на сложеност се предвидува ист број на бодови за
сложеност, додека бодовите за одговорност ќе бидат различни за организациските единици
на централно и регионално ниво.
4. Кај раководните РМ се предвидува испит за унапредување при влез во секоја од
поткатегориите на сложеност: унапредување на непосредно раководство, на средно и на
високо раководство. Услов за влез на најниското (непосредно) раководство е претходно
стекнато највисоко стручно кариерно звање.
5. Постапката на утврдување на исполнетоста на условите за премин на повисоко кариерно
звање, вклучувајќи го и полагањето на испитот за унапредување, ја води надлежната ОЕ за
УЧР.
Од овие карактеристики на моделот на кариерно унапредување по заслуга произлегува дека за
неговата имплементација најнапред треба да се извршат соодветни интервенции во дизајнот на РМ,
а со тоа и во систематизацијата на РМ. Од друга страна, за да се остварат неговите вкупни ефекти
во работењето, потребно е да се извршат соодветни усогласувања и во системот на наградување
(плати, додатоци на плата, бенефиции и сл.) како и во системот на вреднување на изведбата.
Поради ваквата сложеност на дефинирање, а потоа и имплементирање на овој систем, како
содржина на овој стратегиски приоритет се предлага следниов опфат:

А) Конкретизација на сите аспекти и критериуми за унапредување на вработените
според мерит системот;
Б) Разгледување и усвојување на моделот како основа за подготовка на потребни промени во
Законот за внатрешни работи и
В) Усвојување на промени во Законот за внатрешни работи со кои ќе се дефинира опфатот и
динамиката на воведувањето на мерит системот.
В) Стратегиски резултати (одредишта)

1. Комплетно разработен модел на кариерно унапредување во МВР според мерит
системот
2. Разгледан, усогласен и усвоен модел на Мерит системот во МВР
3. Подготвен предлог за донесување измени во Закон за МВР за воведување на мерит системот
во управувањето со ЧР
Г) Индикативни активности
1. Донесување одлука за формирање РГ за разработка на моделот на Мерит системот
2. Определени по една ОЕ во СВР и една ОЕ во МВР за кои ќе се разработуваат конкретни
предлог решенија како илустрација на моделот
3. Конкретизирани формулации на компонентите на моделот со образложение на нивната
функција и содржина
4. Дефинирани нови предлог работни места (РМ) со опис на нивната содржина и условии
криетруми за засновање работен однос за тие РМ
5. Изработка на предлог верзија на систематизацијата на РМ во двете ОЕ
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6. Изработка на предлог промени во колективниот договор во делот на системот на наградување
и кариерно унапредување
7. Изработка на предлог промени во системот на вреднување на изведбата
8. Изработка на програма за објаснувачка работилница за презентација на моделот пред топ
менаџментот и репрезенативниот синдикат
9. Одржување на отворена објаснувачка работилница за презенатција на разработениот модел
со предлог решенијата за топ менаџментот на МВР, претставници на СУЧР на мВР и БЈБ и
раководството на репрезентативниот синдикат
10. Подготовка на подобрување на решенијата во предлог моделот според заклуоците и
предлозите од објаснувачката работилница
11. Состанок на топ менаџменот и раководството на синдикатот за усогласување на ставовите и
донесуваае одлука за усвојување на моделот на мерит системот
12. Подготовка на предлог на содржината на промени во законот за воведување на мерит
системот
13. Подготовка на образложение за потребата од донесување на Законот и финални формулации
на одредбите од Предлог законот за воведување на мерит системот
14. Доставување на предлогот за донесување Закон за воведување на мерит системот со предлог
закон до Влада на РСМ
15. Усвојување на законот за воведување промени во законот за МВР за воведување на мерит
системот од страна на Собранието на РСМ, со динамика на одложена примена.
Д) Законски и нормативни импликации
Промени во Законот за внатрешни работи со динамика за одложено применување на
претходно прифатените промени според мерит системот.
Е) Финансиски импликации
Финансиските импликации за овој приоритет ќе се определат по разработката на конкретниот
модел.
К-2 Усогласување на дизајнот на работните места во систематизација со моделот на Мерит системот
А) Тековна состојба
Работните места во Министерството за внатрешни работи се утврдени со Правилникот за
систематизација на работни места.
Со актот за систематизација на работните места за секое работно место е утврдено:
• Категоријата и нивото на работното место согласно Класификацијата на работните места
утврдена со Законот за внатрешни работи;
• Вид (Назив) на работното место и бројот на извршители за тоа работно место;
• Статус на работно место (ОСЛ, ПС, ЗРО)
• Степен и вид на образование, како и работното искуство кое е потребно за конкретното
работно место;
• Посебни работни компетенции и опис и попис на работните задачи утврдени за работното
место.
Унапредувањето на работниците во министерството се врши во повисоко ниво согласно
Класификацијата на работните места. Од причина што во Актот за систематизација не се
систематизирани работните места во сите нивоа, се предизвикуваат реални проблеми и потешкотии,
поради што се јавува потреба од измени во актот за систематизација.
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Б) Опфат
Дизајнот на работното место ја опфаќа содржината на работното место преку јасна дефиниција
на работните должности од секое работно место како и потребното академско и професионално
знаење и способности за вршење на работите од секое работно место.
Со премин кон кариерно унапредување по заслуга и воведување на кариерни звања се јавува
потреба од воспоставување на работни места компатибилни со Мерит системот.
Ваквата промена има за цел да воспостави структура на работни места и кариерни звања за секое
работно место, јасна дефиниција на должностите за секое работно место, потребен степен и вид на
образование, потребното работно искуство и другите услови за стекнување, односно унапредување
во кариерно звање, (посебните работни компетенции, обуки, испит за унапредување).
Работното место ќе се дизајнира како поширок делокруг на надлежности, обврски и одговорности
за чие исполнување се потребни слични компетенции.
Кариерното звање ќе биде поврзано, но нема да биде идентично со работното место. Со
исполнување на предвидените услови, работниците во министерството ќе бидат унапредени на
истото работно место во повисоко кариерно звање.
Со ваквиот пристап бројот на работни места кои ќе бидат утврдени со актот за систематизацијата
ќе биде помал и работното место станува релативно стабилна категорија.
Овој опфат ќе биде дополително конкретизиран по изработката, разглгедувањето и усвојувањето
на конкрентиот модел на мерит системот.
В) Стратегиски резултати
1. Усвоени дополнувања во дизајнот (описот) на РМ според утврдените решенија во мерит
системот
2. Усвоен каталог на посебни (професионални) компетенции на ниво на МВР
3. Усвоени измени и дополнувања на Систематизацијата на РМ на МВР

Г) Индикативни активности
1. Утврдување формат на описот на РМ
2. Анализа на работите на секое работно место, одговорностите и задачите на вработените.
3. Изработување на посебни (професионални) компетенции за секое работно место и нивото на
нивната потребна развиеност за определено кариерно звање
4. Прикажување на утврдените посебни (професионални) компетенции по работни места во
Единствен каталог на посебни (професионални) компетенции.
5. Усвојување на Каталогот со утврдена постапка на негово ажурирање
6. Утврдување на нивоата на посебни (професионални) компетенции по кариерни звања за
секое работно место поединечно
7. Утврдување диференцијални содржини за премин од несродни работни места
8. Утврдување на потреба од испит за кариера на определените РМ
9. Подготовка на ревидирана систематизација на РМ
10. Измена во електронска персоналната евиденција
Д) Законски и нормативни импликации
Потребно е донесување на нов Правилник за систематизација на работните места.
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Ѓ) Финансиски импликации
Овој приоритет сам по себе нема финансиски импликации
К-3 Усогласување на системот на наградување (плати, награди, бенефиции) со моделот на Мерит
системот
А)Тековна состојба
Платата на работниците во Министерството се состои од основна компонента и исклучителна
компонента.
Основната компонента на плата се состои од :
- Основна плата (бодови за работното место согласно Листата за плата каде што се вреднува
образованието и сложеноста на работите за одредено работно место како и неговото
работно искуство)
- Зголемување за 20% (за овластени службени лица за вршење на стручни работи и ОСЛ за
безбедност и контраразузнавање кои немаат полициски овластувања односно за 30% (за
ОСЛ со статус на полициски службеници и ОСЛ за безбедност и контраразузнавање кои
имаат полициски овластувања )
- Додаток за кариера (разлика во плата помеѓу постојните рангови) платен ранг кој никогаш
не профункционира поради недостаток на финансиски средства)
Исклучителна компонента се состои од:
- Додаток за работна успешност (наградување во висина до 15% од основната компонента на
плата)
- Работен додаток на плата (работа во недела, празници, ноќна работа, работа во смени и
постоење на висок ризик во извршување на работите и задачите)
- Вонреден работен додаток на плата (прекувремена работа)
Б) Опфат
Заради усогласување на системот на наградување со мерит системот потребни е да се
интервенира во делот на дефинирање на основната плата со тоа што истата би претставувала збир
од две компоненти:
- бодови за најниска сложност за извршување на работи и задачи од конкретно работно
место и
- бодови за кариерно звање (помлад, основно работно место, виш, самостоен и главен)
- бодови за одговорност (Централно, СВР Скопје и регионални СВР)
Како и во претходнито стратегикси приоритет, овој опфат ќе биде дополително конкретизиран
по изработката, разглегудвањето и усвојувањето на конкрентиот модел на мерит системот.
В) Стратегиски резултати
1. Усвоена нова листа на плати во колективниот договор;
2. Предлог решение за мерење и вреднување на работната успешност во исклучителната
компонента и динамиката на нејзиното воведување.
Г) Индикативни активности
1. Подготовка на нова Листа на плати со задржување на постојните соодноси помеѓу
кариерните звања
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2. Утврдување на динамика на стапување во сила на наградувањето на вработените по
стекнувањето на повисоко кариерно звање
3. Подготовка на предлог за измени во електронска персоналната евиденција
4. Предлог на концепт за буџетирање на посебни средства во буџетот на МВР за наградување
на работната успешност
5. Усогласување на динамиката на мерење и наградување на работната успешност со примените
во системот за вреднување на изведбата
Д) Законски и нормативни импликации
Потребно е измена во Законот за внатрешни работи, Колективниот договор на МВР и Листата
за плати
Ѓ) Финансиски импликации
Посебно буџетирање на наградувањето на работната успешност
К-4 Ревизија на системот на вреднување на изведбата
А)Тековна состојба
Вреднувањето на изведбата е еден од најважните сегменти во управувањето со човечките
ресурси. Токму од резултатите од процената на изведбата и работната успешност зависат и
идните активности на менаџментот со цел подигнување на општите организациски способности и
остварување на стратегиските цели на организацијата.
Министерството за внатрешни работи има воспоставено процедури за управување со ефектот
на работниците преку нивно континуирано следење и оценување, како и предлагање мерки за
нивно подобрување. Оценката на ефектот е мерка за придонесот на работникот за ефикасно и
ефективно функционирање на Министерството која се мери преку квалитетот, динамиката,
ефективноста во работењето, почитување на роковите, нивото на исполнување на работните цели
и задачи, нивото на вклученост и посветеност во работата, придонесот во реализацијата на планот
на организациската единица, реализацијата на индивидуалниот план за стручно усовршување,
професионалноста и однесувањето на работникот, како и преку други критериуми од интерес
за Министерството. Вака добиената оценка е основ за: зголемување или намалување на платата
на работникот, утврдување на парична или друг вид материјална или нематеријална награда,
унапредување на работникот или прекинување на работниот однос, на начин и постапка утврдени
со закон или со колективен договор.
Постојниот Систем за управување со ефектот на работниците го сочинува:
• Утврдување на работни цели и задачи;
• Утврдување на индивидуалниот план за стручно усовршување;
• Постапка за оценување на ефектот на работникот;
Оценувањето на работникот за врши со следните оценки:
•
•
•
•
•

Особено се истакнува – оценка 5
Се истакнува – оценка 4
Задоволува – оценка 3
Делумно задоволува – оценка 2
Не задоволува- оценка 1
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Работата на работниците во Министерството задолжително се оценува еднаш годишно, најдоцна
до 1 декември за тековната година. Годишната оцена на работникот се добива врз основа на оценката
на оценувачот со тежински фактор од 65%, како и од просечната оценка од други двајца работници
од организациската единица во која работи работникот кој се оценува, од редот на работници со
кои работникот непосредно соработувал, со тежински фактор од 35%. Другите оценувачи ги бира
работникот и истите со оценки од 1 до 5 ги оценуваат општите работни компетенции на работникот
и предлагаат начини за подобрување на неговата работа. Оценувачот за време на пополнување
на образецот за годишно оценување кое го врши во присуство на работникот задолжително
спроведува и пополнува образец за спроведено годишно кариерно интервју со работникот во
рамки на кое работникот се произнесува за личните планови во однос на неговото распоредување
или унапредување во истата или друга организациска единица, потребата за специфични обуки,
забелешки во однос на начинот на функционирање на организациската единица и сл.
Оценувањето го врши непосредниот раководен работник кој задолжително треба да поседува
сертификат за успешно завршена обука за оценувач издадена од Центарот и пред да го започне
процесот на оценување во неговата организациска единица, задолжително треба да биде оценет од
страна на неговиот раководен работник со оценката одличен и слаб ефект.
По извршеното оценување се изготвува конечна ранг листа на оценките на сите работници
во Министерството. Со оцена 5 може да бидат оценети најмногу 5% од оценетите работници од
конечната ранг листа на оценки на сите работници во Министерството и истите ќе бидат наградени
со бонус во износ од една основна плата на наградениот работник. На 2% од најслабо оценетите
работници од конечната ранг листа на оценки на сите работници во Министерството во соодветна
постапка пропишана со колективен договор во наредните шест месеци ќе им биде намален износот
на плата во висина до 15% од основната плата на тие работници.
Б) Опфат
Воспоставениот систем на оценување на работниците во Министерството не ги задоволува
стандардите на Мерит системот, односно се смета дека има еден голем недостаток, а тоа е
едностраноста. Со воведување на модифициран концептот на оценување 360 ќе се добие еден
сеопфатен систем кој ги обединува оценките на сите релевантни соработници кои имаат увид во
работењето и однесувањето на поединецот. Со воведување на концептот на оценување 360 еден
работник добива информации за своите перформанси од четири извори: непосредниот раководител,
подредените, соработници на исто хиерархиско ниво и самопроценка. Со новиот концепт на оценување
оценката од страна на непосредниот раководител наместо досегашниот тежински фактор од 65% ќе се намали
на 40%. Оценката која работникот ја добива од редот на работници со кои непосредно соработува, а која
досега беше со тежински фактор од 35%. се намалува на 20% и дополнително се воведуваат: оценка
од страна на подредените со тежински фактор од 20% и самооценување со тежински фактор од
20%. Овој концепт ја јакне и ја развива тимската работа, но и индивидуалниот развој на вработените,
ја унапредува комуникацијата помеѓу вработените на различни хиерархиски нивоа, нуди увид во
потребите за обука, нуди конструктивни повратни информации за подобрување на резултатите од
работењето на работниците, ги намалува тенденциите на пристрасност и дискриминација, открива
специфични области за развој на кариерата и сл. Целта е да се добие сеопфатен и објективен систем на
оценување кој е во функција на остварување на стратешките цели на организацијата.
Во вкупната светска и наша практика на вреднување на изведбата, експлицитно или имплицитно
се присутни две функции на вреднувањето: добивање наоди за подобрување на работните компетенции
преку соодветни форми на обука и подобрување на резултатите во работењето преку соодветни
мерки на мотивирање. Позитивната практика на воведувањето на концептот 360° фидбек упатува на
потребата од постапност на користење на овие две функции: во првата фаза користење на наодите
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од вреднувањето за утврдување на потребите за подобрување на определени компетенции, а дури
по неколку годишно користење на оваа функција, имплементација на вреднување на резултатите
од работата заради мотивирање со наградување. До тогаш, би се користеле постојните практики
на наградување за исклучителни работни постигнувања.
В) Стратегиски резултати (одредишта)
1. Усвоен ревидиран концепт за вреднување на изведбата;
2. Обученост на оценувачите за сите работници во Министерството;
3. Обезбедена софтверска апликација за обработка на резултатите.
Г) Индикативни активности
1. Анализа на досегашната практика во Министерството и современите практики во некои
земји
2. Развивање и тестирање на сопствени инструменти (алатки) за проценување на компетенциите
и на работните резултати (ефекти)
3. Утврдување на постапка и динамика на користење на наодите од вреднувањето
4. Обука на обучувачи за спроведување на вреднувањето на изведбата (менаџментот и
вработените во ОЕ на УЧР
5. Спроведување на обуката
6. Проценка на потребите и можностите за обезбедување на софтверска апликација за
вреднување на изведбата
7. Спроведување на постапката на јавна набавка
Д) Законски и нормативни импликации
За да функционира концептот на оценување 360 мора да е поврзан со стратешките цели на
Министерството. Најпрво, потребно е точно да бидат утврдени компетенциите и вредностите,
како и опис и попис на работните места за да можеме на работниците да им дадеме фидбек за
секој аспект од нивната изведба. Оценувањето мора да функционира како мерка за остварување
на долгорочната стратешка слика на Министерството која ги следи сите организациски промени.
Поконкретно:
• Потребни се законски промени во ЗВР и КД во однос на процедурата и начинот на
спроведување на новиот концепт на оценување;
• Во дизајнот на РМ да се определат проценителите (колеги и подредени) кои имаат врска со
таа позиција
Ѓ) Финансиски импликации
Овој приоритет нема посебни финансиски импликации.
К-5 Модел на преодно и периодично оценување на вработените во Министерството за внатрешни работи
(Ветинг)
А) Тековна состојба
Со процесот на пристапување на Република Северна Македонија во НАТО и во Европската Унија,
Министерството за внатрешни работи ќе започне сеопфатен реформски процес преку целосна
проверка на вработените во рамките на министерството. Главна цел на оваа реформска мерка ќе
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биде јакнење на интегритетот и одговорноста на вработените како и зајакнување на довербата на
граѓаните во работата на Министерството за внатрешни работи.
Процесот на проверка на вработените или познат како процес на Ветинг (Vetting), често е
одржлив институционален механизам неопходен за транзициски демократии со цел проценка на
соодветноста на вработените за нивната работна позиција во некоја институција. Оваа реформска
мерка ги опфаќа особено областите на јавниот сектор кои имаат тенденција да бидат поранливи
во областа на кршењето на човековите права и корупцијата, како што се Полицијата, Затворските
служби, Армијата и се разбира, во најголем дел, Судството.
Во Полицијата Ветингот ќе има за цел креирање на праведна институција, со високи стандарди
на интегритет, гарантирање и промовирање на интегритетот, зголемување на професионализмот
на вработените, зајакнувањето на борбата против криминалот и корупцијата, обезбедувајќи чесни,
кредибилни и посветени полициски службеници.
Преку темелно спроведена постапка на проверка и евалуација на вештините, компетенциите,
личноста, средствата и други аспекти на одредена личност во Министерството за внатрешни
работи ќе се придонесе за воспоставување на силна институција која ќе биде гарант на стабилноста
и безбедноста во Република Северна Македонија.
За успешно спроведување на секој реформски процес па така и на процесот на Ветинг неопходно
е да се направи претходна анализа на моменталната состојба на вработените во министерството,
со цел да се идентификуваат проблемите и појавите и да се изнајде или изгради врз нивна основа
соодветно решение за нивно надминување.
Предмет на анализата треба да бидат проблемите во врска со интегритетот на вработените,
препознавање на евентуални коруптивни однесувања, недостаток на објективност во процесот на
мерење на изведбата на вработените и сл. Исто така во анализата треба да се вклучат и мислењата
и оценките направени од страна на меѓународни партнери поврзани со одредени аспекти за
подобро функционирање на Министерството, како и мислењата на граѓанското општество и јавни
мислења изразени преку различни истражувања направени во текот на годините. Во постапката
од особено значење ќе бидат компаративните искуства, особено на земјите во регионот како што
е Република Албанија која единствена има спроведено ваква постапка првенствено во делот на
судството и јавното обвинителство. Не постојат модели и искуства кои се користени во други земји
и кои може да бидат патоказ во натамошниот процес на Ветинг во Република Северна Македонија
со исклучок на одредени обиди во некои земји од регионов кои, за жал, останале неуспешни.
Процесот на проверка на вработените мора да се заснова, пред сѐ, на непристрасност на
неговото спроведување, транспарентност и кредибилитет на проценувачите кои ќе бидат дел од
овој процес. Исто така, неопходна е целосна доверба од страна на јавноста преку обезбедување
на инклузивност на сите граѓани и вработени со цел добивање на релевантни информации за
проценка на вработените во Министерството. Особено значајно е процесот да биде подобрен со
следење од страна на меѓународни партнери.
б) Опфат
За остварување на наведената цел, Министерството за внатрешни работи ќе пристапи кон
подготовка на нацрт-текст на посебен закон во кој ќе се дефинираат условите и правилата за
преодно и периодично оценување на вработените во министерството, кој преку Владата на
Република Северна Македонија ќе биде доставен до Собранието со цел негово конечно усвојување.
Законот ќе ги опфати сите вработени во министерството кои имаат статус на Овластено службено
лице, согласно одредбите од Законот за внатрешни работи. Предмет на законот ќе бидат начелата,
критериумите, процедурите и стандардите на процесот на проверка или оценување на вработените
како и организацијата и начинот на работа на телата/комисиите кои ќе бидат задолжени да ја
спроведат постапката на проверка.
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Телото/Комитетот за надворешно оценување, Телото/Централната комисија за оценување како
и Телото/Локална комисија за оценување ќе бидат единствените административни тела кои ќе
одлучуваат за конечната оценка на субјектите кои се предмет на оценување, согласно со законот.
Преодното оценување односно проверката на вработените треба/може да се заснова на три
главни области и да опфати:
•

•

•

Проверка на имотот на вработените, која ќе се однесува на целокупниот движен и недвижен
имот на вработениот кој е во негова сопственост, поседување или користење, приходи и
ресурси со кои располага тој или неговото семејство, основни трошоци за живот како и
други елементи поврзани со имотот кои ќе ги утврди законот,
Проверка на личноста, која подразбира евентуална поврзаност на вработените со
криминални структури со фокус на елементи кои може да укажуваат дека е овозможена
поддршка за одредени криминални активности,
Оценување на професионалноста, кое ќе подразбира целосна проверка на знаењето,
стручноста и компетентноста на секој вработен, проценка на неговата работа, образование,
обученост за исполнување на обврските од конкретното работно место преку проверка на
неговото работно досие како и користење на други неопходни алатки за утврдување на
истото.

Телата/комисиите кои ќе бидат задолжени да го спроведат процесот на проверка односно
оценување на вработените ќе гарантираат високо ниво на професионалност, непристрасност и
транспарентност на целокупната постапка и пред се ќе бидат составени од вработени кои се надвор
од Министерството за внатрешни работи и истите ќе почнат со проверка на високо рангираните
работни места. Телата/комисиите за проверка во натамошните фази на работа ќе бидат дополнети
со вработени од Министерството за внатрешни работи кои успешно ќе го поминат процесот на
проверка. Начинот на избор на членовите на телата/комисиите за оценување како и потребните
критериуми за нивниот избор детално ќе бидат разработени во Законот. Телата/комисиите за
оценување ќе функционираат како тим составен од неколку групи на членови а законот ќе ги
дефинира и видовите на одлуки кои тие ќе може да ги донесуваат во процесот на оценување.
Истовремено, Законот треба да ги дефинира и правата на вработените кои се предмет на
проверка, преку независно, непристрасно и објективно оценување, добивање на дополнителни
податоци и информации кои се во нивна корист, можност да бидат сослушани во текот на постапката,
можност за самостојна одбрана или одбрана преку застапник како и можност за поднесување на
тужба пред надлежните судови.
В) Стратегиски резултати (одредишта)
1. Усвоен модел на ветинг со дефинирани компоненти и постапка на проверка на подобноста;
2. Подготвен предлог за донесување Закон за ветинг во МВР со предлог на Закон;
3. Усвоени подзаконски акти за работата на телата за ветинг со Акциски план за
спроведување на ветингот.
Г) Индикативни активности
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дискусија на заинтересираните страни за опфатот и концептот на ветинг во МВР.
Разработка на моделот на ветинг во МВР: предмет, тек и организацијата на ветингот
Стручна дебата по разработениот модел со предлог мерки за подобрување
Одлука за усвојување на моделот на ветинг од страна на топ менаџментот на МВР
Подготовка на предлог на содржина на Законот за ветинг
Подготовка на образложение за потребата од донесување на Законот и финални формулации
на одредбите од Предлог законот за ветинг
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7. Доставување на предлогот за донесување Закон за ветинг со предлог закон до Влада на РСМ
8. Подготвување на подзаконски акти (правилници) за работа на телата за ветинг
9. Подготвување на предлог за екипирање на телата за ветинг и начинот на соработка со
другите институции
10. Подготвување на предлог буџет за спроведување на ветингот и начинот на меѓународна
поддршка
11. Обезбедување на информатичка поддршка преку креирање на соодветен информациски
систем за обработка на сите податоци кои ќе бидат поврзани со лицата над кои ќе се
спроведува проверката
12. Подготвување на Акциски план за спроведување на ветингот
Д) Законски и нормативни импликации
Донесување на закон за ветинг во МВР и подзаконски акти во МВР предвидени со Законот.
Ѓ) Финансиски и логистички импликации
За спроведување на постапката на Ветинг ќе бидат потребни финансиски средства од буџетот
на државата, во висина која ќе се определи во текот на подготовката на законот во зависност од
моделот кој ќе биде избран. Логистичката поддршка ќе биде особено значајна преку обезбедување
на доволен број на вработени кои ќе го подржуваат процесот на работа на телата кои ќе бидат
задолжени да го спроведат Ветингот. Информатичката подготвеност и опременост преку креирање
на соодветни системи за поддршка на процесот се неопходни за негова успешна реализација.
За овој приоритет посебни буџетски импликации би имале само за обезбедување на софтверската
апликација (ова може да биде и дел од вкупната дигитализација на работењето на СУЧР).
5.2 Приоритети за подобрување на внатрешните процеси
П-1 Планирање на човечки ресурси
А) Тековна состојба
Планирањето на човечки ресурси, како еден од најважните процеси во управувањето со ЧР
е тесно поврзан со останатите делови од овој процес и битно влиаје врз нив. Но, во практиката
на тој процес недостасува соодветен методолошки пристап кој планирање на ЧР ќе го направи
поефективно.
Процесите за управување со ЧР во Министерството започнуваат со анализирање на работата
користејќи го описот на работно место и изведбата на работата. Врз основа на тие резултати
треба да се врши квантитативно и квалитативно планирање на човечките ресурси. За жал, заради
отсуството на анализа на работењето, во практиката на МВР процесот планирање на човечки
ресурси е нецелосен, односно на годишно ниво нема практика за планирање на нови вработувања
во министерството, преку која ќе може реално да се согледа рамнотежата на потребата од нови
вработувања и постојната вработеност.
Исто така, за кариерното унапредување кое треба да биде дел од планирањето и е уредено со
законодавната регулатива, исто така отсуствуваат програми за кариерното унапредување. Слична
е ситуацијата и со следењето на флуктуацијата на вработените, односно променливите движена
кои често се случуваат од едно во друго работно место, при што истите се прават ad hoc.
Со анализа на процесите на стратешкото планирање во досегашниот период констатирано е
дека соработка меѓу организациските единици за ЧР и организациската единица за стратешко
планирање на министерството не е на соодветно ниво. Воедно, соработката е битна и во делот на
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изработката на Годишен план за работа на МВР2, кој покрај активностите од Стратешкиот план на
МВР потребно е да содржи и активности Годишен план за нови вработувања во МВР и Годишен
план за обука во МВР.
Б) Опфат
Со цел адекватно искористување на постојните ЧР, потребно е да воспостави методологија
на планирање на ЧР, со која ќе се предвидат идните потреби за ЧР, според бројот и квалитетот
(знаења, способности и вештини) кои ќе бидат во состојба да извршуваат поставените задачи и
на тој начин ќе придонесат во остварување на целите на министерството. Неопходен услов за
квалитетно планирање на интерната понуда на ЧР претставува надградувањето на базата на
податоци (информацискиот систем на ЧР) за знаења, способности и вештини, преку кој би се
добил соодветен преглед на расположливите човечки потенцијали (нивни знаења, способности и
вештини) од аспект на идните потреби за планираниот период).3 Вредноста на Информацискиот
систем на ЧР за успешно планирање на ЧР е во комбинирање на информации во единствена база
на податоци со претходно подготвени софтвери со чија помош ќе се добие преглед на податоците
што министерството ги има за вработените и за работните места.
Доколку потребите во министерството не може да се понудат интерно, тогаш согласно
законските одредби министерството преминува на екстерната понуда, со распишување на јавен
оглас за нови вработувања, но во овој дел со цел да се олесни постапката за аплицирање потребно
е да воспостави електронско аплицирање.
В) Стратегиски резултати (одредишта)
1. Ажурирана Методологија за планирање на човечки ресурси;
2. Долгорочен план за нови вработувања на Министерството;
3. Годишен план на човечките ресурси.
Г) Индикативни активности
1. Изработка на осврт на постојниот начин на планирање на ЧР во министерството
2. Предлог на ажурирана методологија за планирање на ЧР усогласена со другите плански
документи во Секторот за стратегиско планирање и контрола на квалитетот
3. Конкретизирање на постапката за долгорочно планирање на ЧР во МВР, со посебен осврт
на динамиката на рамномерното вработување на нови полициски службеници во БЈБ
4. Изработка на долгорочен планирање на ЧР во МВР за периодот 2023-25
5. Утврдување на постапка на трансформација на стратегиските цели на МВР и на
стратегијата за УЧР и во годишни планови за интерно и екстерно екипирање и годишни
планови за обуки и други форми на развој на ЧР
6. Редовно следење, евалуација и корективни мерки во годишните планови

2
Согласно двете нови Упатства донесени од Владата на РСМ,,Упатството за начинот на постапување на Министерствата и другите
органи на државната управа во процесот на подготвување на Стратешкиот план и Годишниот план за работа“ и „Упатството за
начинот на постапување на министерствата и другите органи на државната управа во процесот на следење, оценување и известување
за спроведувањето на Стратешкиот план и Годишниот план за работа“.
3
Ова прашање ќе се решава во рамките на приоритетот за изработка на физибилити студија за дигитализација на СУЧР.
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Д) Законски и нормативни импликации
Реализацијата на оваа задача нема законски и нормативни импликации, истото е предвидено во
Стратешкиот план на МВР и Годишниот план за работа на МВР
Ѓ) Финансиски импликации
За спроведување на процесот за планирање на ЧР финансиските импликации ќе треба да бидат
обезбедени од Буџетот на Министерството, во висина која ќе се определи за секоја наредна година.
П-2 Регрутирање на човечки ресурси
А) Тековна состојба
Регрутирањето на човечки ресурси за прво вработување во МВР, особено во БЈБ (полиција),
не се третира како посебна функција во управувањето со човечките ресурси туку само како
прв, претежно административен чекор, во системот за регрутирање, селекција, унапредување и
можности за развој во кариерата. Веројатно причина за ваквиот третман е фактот што секогаш
имало доволен број на кандидати на огласите за полицаец, а за други работни позиции во МВР
присутна е практиката на засновување работен однос без јавен оглас за работни места што во
актот за систематизација на работните места се утврдени со статус-овластени службени лица, како
и за стипендисти на МВР. Исто така, работен однос без јавен оглас во министерството може да се
заснова и со работник на друг орган на државната управа, орган на државна власт, институција,
општинската администрација и администрацијата на град Скопје, ако за тоа се согласат
функционерите кои раководат со тие органи и работникот (со преземање од други институции).
Од ваквата практика на спроведување на регрутирањето, идентификувани се следниве
незадоволителни состојби во процесот на привлекување на најдобри кандидати за прво
вработување во МВР:
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

Потреба за натамошно надградување на системот за регрутирање, селекција, унапредување
и можности за развој во кариерата
Надворешно влијание врз процесот на регрутирање и селекција
Несоодветен јавен маркетинг во процесот на регрутација во министерството
Несоодветни процедури за регрутирање
Постои доволен одѕив на кандидати по јавен оглас
Не е дефинирана постапката и условите за вработување без оглас (појава на злоупотреба на
ингеренциите на министерот)
Не постои практика на електронско аплицирање во база на податоци за регрутирање без
јавен оглас (создавање база на заинтересирани подобни кандидати)
Има некои позитивни промени во новиот закон кои треба да се имаат предвид
Не е дефинирана постапката за вработување за преземање од други државни установи
Регрутирањето без оглас да се ограничи само за некои работни места

Наспроти оваа состојба кај нас, во сличните установи во земјите од регионот, како што се нпр.
Словенија и Турција, на проблематиката на регрутирањето на човечките ресурси и се посветува
многу поголемо внимание и се развиени посебни практики.
Б) Опфат
Со цел да се зголеми приливот на поквалитетни кандидати за определени работни позиции
во иднина во МВР, во наредниот плански период треба да се зголеми вниманието на СУЧР на
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прашањето на регрутирањето на ЧР и да се развијат и посебни, за МВР специфични практики. Како
почетна мерка во таа насока е прашањето на категоризирање на регрутните извори за определени
области на работни позиции (нпр. кандидати за полицаец, кандидати за криминалистички
инспектори и сл.) и врз основа на тоа да се креираат и посебни пристапи на информирање и
привлекување на кандидати од тие извори. Исто така, во согласност со забрзаната дигитализација
на вкупното работење во МВР, корисно е да се понуди и решение за електронско аплицирање на
сите огласи за слободни работни места, вклучувајќи и отворен повик за потенцијални кандидати во
базата на кандидати за вработување без јавен оглас.
В) Стратегиски резултати
Во процесот на утврдување на состојбите и потребите за подобрување на процесите на
управувањето со човечките ресурси во МВР, беа утврдени следниве два стратегиски приоритети:
1. Усвоен концепт на регрутна стратегија во обезбедување на ЧР во МВР
2. Воспоставен електронски систем на аплицирање
Г) Индикативни активности
За остварување на овие две стратегиски одредишта, треба да се преземат следниве индикативни
активности:
1. Категоризација на досегашните извори на обезбедување на ЧР во МВР
2. Дефинирање на промотивен пристап во привлекување кандидати за полицаец
3. Дефинирање регрутна стратегија за привлекување на кандидати за
4. Дефинирање категории на РМ за вработување без распишување јавен оглас
5. Дефинирање на содржината на електронскиот апликативен формулар
6. Развивање на софтверска апликација за он-лајн пријавување на огласите.
Д) Законски и нормативни импликации
Бидејќи овој процес регулира определени стручни постапки кои немаат непосредни импликации
по кандидатите, неговата имплементација не бара посебни измени на Законот за внатрешни работи,
но по утврдувањето на концептот, определени решенија можат да с е вградат во соодветните
подзаконски акти (правилници).
Ѓ) Финансиски импликации
Овие решенија не условуваат посебни финансиски импликации
П-3 Избирање на извршители на работно место(Селекција на кандидати)
А) Тековна состојба
Засновање на работен однос во Министерството се врши врз основа на јавен оглас согласно
услови предвидени во Законот за внатрешни работи или Закон за полиција. Работен однос во
МВР може да се заснова и без јавен оглас за работни места што во актот за систематизација на
работните места се утврдени со статус-овластени службени лица, како и за стипендисти на МВР.
Исто така, работен однос без јавен оглас во министерството може да се заснова и со работник на
друг орган на државната управа, орган на државна власт, институција, општинската администрација
и администрацијата на град Скопје, ако за тоа се согласат функционерите кои раководат со тие
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органи и работникот (со преземање од други институции). Во овие случаи, лицето кое заснова
работен однос во министерството без јавен оглас, задолжително треба да ги исполнува општите и
посебните услови утврдени со закон.
Поконкретно, засновањето на работен однос врз основа на јавен оглас се врши согласно:
1. Правилник за начинот на селекција и избор на лица кои засноваат работен однос во
Министерството за внатрешни работи и
2. Правилник за начинот на спроведување на селекција и избор на кандидат за полицаец и
начинот на работа на Комисијата за избор на кандидат за полицаец
Во овие два подзаконски акти се утврдени начинот на селекција, фазите во процесот на
селекција и изборот на лица кои засноваат работен однос во Министерството за внатрешни
работи. Воедно, работниците во Министерството се унапредуваат во согласност со Правилник за
начинот на спроведување на селекција при распоредување, како и при унапредување и начинот
на остварување на системот на кариера на работниците во Министерството за внатрешни работи.
Во овој правилник се пропишани начинот на спроведување на селекција при распоредување, при
унапредување и исто така е утврдена транспарентната постапка со објавување на интерен оглас
на слободни односно упразнети работни места.
Сметаме дека, во основа, имаме добро пропишан систем на селекција и при вработување и при
унапредување на вработените.
Б) Опфат
Во насока на усогласување со Мерит системот за кариерно унапредување, потребно е да се
воведе испит за кариерно унапредување. Потребно е конкретно да се утврди кога се полага
испитот за унапредување, односно испитот да се полага при премин од една категорија во
друга и при премин од работни места со поедноставни работни задачи во работни места каде
што се извршуваат посложени работни задачи (да се утврди границата). На сличен начин да се
конкретизира постојната практика на полагање на диференцијален испит при премин (по свое
барање или при распоредување) на несродно работно место.
Искуството покажува дека треба да се ревидира целокупниот пакет на критериуми за селекција
на кандидати за полицаец, со посебно внимание на критериумите за физичката подготвеност во
согласност со современата функција на полициските службеници и нивните работни задачи.
За надминување на некои деформации во вработувањето без јавен оглас, по искуствата од
развиените земји корисно е да се формира и користење на база на кандидати (резервоар на
потенцијални кандидати по области) од редот на кои старешината ќе избира и вработува кандидати
без јавен оглас.
Со имплементација на наведените мерки за селекција во овој приоритет се обезбедуваат
критериуми за воедначено кариерно унапредување на сите вработени.
В) Стратегиски резултати
1. Усвоен концепт за содржината и постапката на воведување на испит за кариера во
унапредувањето од една во друга категорија на кариерни звања;
2. Усвоен предлог за ревизија на критериумите за селекција на кандидати за полицаец со
посебно внимание на критериумите за физичката подготвеност;
3. Дефинирана постапка за распоредување на вработените на сродни и несродни работни
места;
4. Дефинирана постапка и критериуми за формирање и користење на база на кандидати
(резервоар на потенцијални кандидати по области) за вработување без јавен оглас.
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Г) Индикативни активности:
1. Изработка на нацрт концепт за функцијата, содржината и постапката на воведување на
испит за кариера од страна на СУЧР
2. Предлог измени во Правилникот за селекција во делот на критериумите за унапредување
3. Анализа на импликациите од примената на досегашните критериуми за селекција на
кандидати за полицаец
4. Компаративна анализа на критериуми од други земји
5. Нацрт измени во критериумите
6. Стручна дебата на ниво на ЦО и СУЧР со предлози на подобрување на Нацртот на измените
7. Утврдување на критериуми на сродност на работни места (нпр. утврдување на сродни
области на работа за извршните работни места, и сродност на организациските единици за
менаџерските работни места)
8. Внесување на сродноста на работните места во систематизацијата на работните места и
содржината на диференцијалниот испит за влез од несродни работни места.
9. Ревизија на постојната постапка за работа на Комитетот за спроведување на
диференцијалните испити за несродни работни места
10. Утврдување на области на професионалност и критериуми за внесување во базата на
кандидати за вработување без јавен оглас
11. Креирање на апликација на веб страна на МВР за регистрирање кандидати во базата на
професионалци за вработување без јавен оглас
12. Редовно ажурирање на базата на професионалци за вработување без јавен оглас од страна
на СУЧР
Д) Законски и нормативни импликации
Потребна е измена на Законот за внатрешни работи и Колективниот договор и сите
подзаконски акти со кои е пропишан системот на кариера.
Ѓ) Финансиски импликации
Овие решенија не условуваат посебни финансиски импликации
П-4 Физибилити студија за дигитализација на УЧР
А) Тековна состојба
Работењето во поголем број од процесите во УЧР е дигитализирано. Главен проблем е што тие
поединечни софтверски решенија и бази на податоци не се меѓусебно поврзани и со тоа не може
до крај да се искористи нивната вредност. Од тие причини, а и заради следењето на современите
технолошки решенија, наместо продолжување со градење софтверски решенија за одделни
работни процеси, треба да се пристапи кон интегрална дигитализација на вкупното УЧР.
Б) Опфат
Физибилити студијата треба да ги опфати аспектите на имплементирање на Единствен
информациски систем за управување со човечките ресурси во МВР или со други зборови, комплетна
дигитализација на работењето во организациите за управување со човечки ресурси во МВР.
Покрај тоа, заради поврзаноста на тековното работење во МВР со сите аспекти на доверливост
на поголем број на податоци и информации, оваа дигитализација треба на безбеден начин да ја
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реши и таа поврзаност. Бидејќи поголемиот дел од работењето во СУЧР е веќе дигитализиран но
со недоволна меѓусебна поврзаност, физибилити студијата, а потоа и самиот нов систем треба
да понуди решенија и за максимално користење на постојните бази на податоци и постојната
компетентност на вработените за работење со тие бази. Овие аспекти на разработката треба да
овозможат донесување на стратегиска одлука за начинот на дизајнирање на ново проектираниот
систем на дигитализација: купување комплетен систем од професионална компјутерска компанија
или развивање на систем со користење на сопствениот кадровски потенцијал во ОЕ за информатика
во МВР. Во тие рамки, треба да биде опфатено и прашањето за одржување и тековно надградување
на тој систем според новите потреби на МВР и новите технологии на дигитализација во светот.
Искуствата од регионот за купување на комплетен систем (Србија) или за сопствено развивање
(Турција) треба да помогнат во донесувањето на конечната одлука.
В) Стратегиски резултати (одредишта)
1. Подготвена и од топ менаџментот усвоена сеопфатна анализа на постојната состојба
и развојните потреби за воведување на интегриран систем на дигитализираност на
работењето на СУЧР.
2. Компаративна анализа на потребните услови и импликациите за воведувањето,
одржувањето и развојот на новиот систем на дигитализација за двете варијанти на
обезбедување: купување или сопствено развивање.
3. Подготвена и од топ менаџментот усвоена техничка спецификација за избраното
варијантно решение на обезбедување на системот за дигитализација на СУЧР.
Г) Индикативни активности
1. Подготвување на сеопфатна анализа за постојната состојба на информатизација
(дигитализираност) во работењето на СУЧР и контекстот на современите технологии во
оваа област.
2. Изработка на проект за содржината и меѓусебната поврзаност на информациите во
циклусот на третман на ЧР во МВР.
3. Експертско-менаџерска дебата по претходните два документа за опфатот (предметот) на
дигитализација на СУЧР со препораки за опфатот и динамиката на дигитализацијата.
4. Подготовка на преглед на позитивните и негативните искуства од функционирањето и
надградувањето на постојниот информатички систем
5. Подготовка на преглед на позитивните и негативните искуства од функционирањето и
надградувањето на сличните системи во регионот (нпр. Турција и Србија).
6. Проценка на постојниот кадровски потенцијал за сопствен развој на системот
7. Финализација на физибилити студијата (потреби, можности и ограничувањa) за
дигитализацијата.
8. Усвојување на физибилити студијата од страна на топ менаџментот на МВР
9. Подготовка на техничка спецификација за избраното варијантно решение на обезбедување
на системот за дигитализација на СУЧР.
10. Спроведување на постапка на обезбедување на средства за дигитализацијата (буџетски,
донаторска конференција или комбинација)
11. Донесување одлука на топ менаџментот за постапка на обезбедување на системот за
дигитализација во зависност од изворот на обезбедени средства
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Д) Законски и нормативни импликации
Овој приоритет нема законски импликации. Но со самата студија ќе се дефинираат неопходните
нормативни акти и посебни процедури што ќе бидат неопходни за спроведување на студијата, а
потоа и интегралната дигитализација
Ѓ) Финансиски импликации
1. Посебен буџет за изработка на физибилити студијата во 2020 година4
2. Буџетот за воведување на новиот систем на дигитализација ќе биде посебен дел на
физибилити студијата.
5.3 Приоритети за учење и развој на вработените во УЧР
УР-1 Методологија и обука за утврдување на приоритетни обуки (на регионално и централно ниво)5
А) Тековна состојба
Еден од предизвиците кој се идентификува во сите досегашни активности за подготовка на
стратегии од областа на УЧР и Центарот за обука е отсуството на приоритети при искажувањето
и планирањето на потребите за обуки. Како главна причина за ваквата состојба е утврдено
отсуството на компетенции на сите нивоа (од непосредните раководители, координаторите за
обуки во СВР до советниците во СУЧР) за анализа на потребите за обука и нивно приоритизирање.
Во таква ситуација, плановите за потреби од обуки се сведуваат на огромен број на искажани
индивидуални желби кој во никој случај не можат соодветно да бидат задоволени. Од тие причини
е утврдена потребата за изработка на Методологија за приоритизирање на потребите од обука и
спроведување на обука за нејзино користење на сите инволвирани субјекти.
Б) Опфат
Оваа методологија треба да понуди стручно решение за изведување на потребите за обука
од анализата на работната изведба на извршителите и стандардите на утврдените работни
компетенции во дизајнот (описот) на работното место и кариерните звања содржани во
Систематизацијата на работните места. Методологијата треба да ја утврди содржината, постапката
и инструментите на утврдување на потребите за обука според барањата на работата (ниво на изведба и
ниво на работни компетенции) и интересите и потребите на извршителите за кариерно унапредување
(вертикално или хоризонтално). Обие потреби инцијално ги утврдува секој раководител со своите
подредени. Овие поединечни потреби се обрабвотуваат (синтетизираат) на ниво на организациска
единица како обврска на советниците за човечки ресурси по организациски единици и финално
систематизирањето на приоритетни обуки се врши на ниво на МВР од страна на СУЧР.
Составен дел на методологијата треба да бидат критериумите за категоризација на утврдените
потреби за обука (нпр. во категоријата „мора“ би влегле корективни обуки и обуки на ново
распоредени вработени, во категоријата може би влегле напредни обуки за кариерно напредување
по искажани потреби на извршителот и сл.)
Паралелно со тоа, Центарот за обука треба да го ревидира и утврди каталогот на досега развиени
обуки и според него и потребите добиени од СУЧР да го подготвува годишниот план и календар на
обуки.

Посебниот буџет треба да го подготви ОЕ за IKT на МВР
Овој приоритет е подготвуван од РГ за Стратегија на ЦО, но од аспект на спроведување тој е распореден во
Стратегијата за управување со ЧР.

4
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Поради новоста на определени постапки и инструменти во утврдувањето на приоритетноста
на обуките, овој стратегиски приоритет треба да опфати и обука на сите учесници во тој процес
(менаџери и вработени во СУЧР на централно и регионално ниво).
Корисно е утврдувањето на оваа методологија да се спроведува паралелно со предвидената
изработка на стратегија за обуки на вработените во МВР 2021-2023.
В) Стратегиски резултати (одредишта)
1. Изработен и утврден каталог на обуки базирани на работни компетенции на ниво на МВ
2. Прирачник за планирање на приоритетните обуки;
3. Обучени учесниците во процесот на утврдување на приоритетните обуки (менаџерите на
работни единици и вработените во СУЧР на централно и регионално ниво).
Г) Индикативни активности
1. Дополнување на постојниот каталог на обуки во Центарот за обука
2. Ревизија на дополнетиот каталогот на обуки според категоризацијата на основна,
специјалистичка и напредна
3. Ревизија каталогот на обуки според целната група за која е наменета секоја обука
4. Утврдување на ревидираниот каталог на обуки на ЦО од страна на Советот на обучувачи
5. Усвојување на каталогот за обуки од страна на министерот
6. Постапка и инструменти за утврдување на потреби за обука на ниво на најмала
организациска единица според потребите на работата (ниво на изведба и ниво на работни
компетенции) и интересите и потребите на извршителите за кариерно унапредување
(вертикално или хоризонтално).
7. Постапка и критериуми за утврдување на приоритетните обуки на ниво на најголема
организациска единица (сектор, оддел и сл.)
8. Постапка и критериуми за утврдување на годишни потреби за обуки на ниво на МВР од
страна на СУЧР
9. Анализа на можностите за испорака на искажаните потреби за обуки по приоритет според
испорачувачот (од ЦО, студиски престои, размена со слични институции и сл.)
10. Постапка на утврдување на годишен план и календар на обуки во ЦО
11. Обединување на резултатите од активностите 6-10 во Прирачник
12. Програма за обука на менаџментот и на вработените во СУЧР на централно и регионално
ниво за нивните обврски во утврдувањето на приоритетните обуки
13. Реализација на програмата за обука под 5.
Д) Законски и нормативни импликации
Овој приоритет нема законски импликации. Методологијата за утврдување на приоритетност на
обуките да се усвои како подзаконски акт.
Ѓ) Финансиски импликации
Овој приоритет нема финансиски импликации.
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5.4 Приоритети за подобрување на финансиските аспекти на работењето
Ф-1 Буџетски импликации за спроведување на Стратегиските приоритети
А)Тековна состојба
Во секој стратегиски приоритет се наведени финансиските импликации за нивно спроведување.
Покрај овој факт, важно е да се нагласи дека при анализата на остварувањето на претходната
стратегија, за најголем број неостварени стратегиски приоритети, како главна причина е наведувана
необезбедувањето на потребните финансиски средства. Од тие причини, мошне е важно при
разгледувањето и усвојувањето на оваа стратегија во целина, а исто така и за секој приоритет
посебно, да се процени реалноста на обезбедување на потребните дополнителни финансиски
средства како начин на менаџирање на постојните финансиски средства ако се сака поефективно
остварување на оваа стратегија.
Б) Опфат
Во оваа компонента од стратегијата се врши синтетички приказ на клучните финансиски
импликации релевантни за спроведување на стратегијата во целост. Покрај поединечното
наведување на тие импликации, од аспект на обезбедување на овој пресуден услов за
спроведување на промените кои произлегуваат од дефинираните стратегиски приоритети,
значајно е финансиските импликации да се прикажат во следниве две категории:
а) Финансиски средства за спроведување на еднократни институционални интервенции, како што
е на пример дигитализацијата на вкупното работење на управувањето со човечките ресурси,
спроведувањето на ветингот сл. и
б) Промени во начинот на буџетирање на работењето во управување со човечките ресурси, како
што е на пример имплементацијата на мерит системот на кариерно напредување и спроведување
на вреднувањето на изведбата.
Во првиот случај при операционализацијата на секој поединечен стратегиски приоритет ќе
бидат направени проценки на потребните финансиски средства и со буџетите по години тоа да се
обезбеди. Во ситуација кога тие средства не можат да се обезбедат во рамките на буџетот на РСМ,
треба да се пристапи кон барање поддршка од традиционалните донатори (нпр. ОБСЕ и други
меѓународни подржувачи на јакнењето на капацитетите на полицијата и др.) или да се аплицира
до ИПА и другите меѓународни фондови.
Во вториот случај е потребно дефинирање на нова политика во распределба на расположливите
средства за покривање на тековното работење во МВР. Првичното размислување треба да оди
во насока на прекинување на практиката на линеарно зголемување на платите и обезбедените
дополнителни буџетски средства да се искористат во формирање на посебни буџетски ставки: А)
за кариерното напредување што се очекува секоја наредна фискална година и Б) за наградување
за посебни работни остварувања според вреднувањето на изведбата.
В) Стратегиски резултати (одредишта)
1. Обезбедени еднократни финансиски средства според проценките во секој приоритет
посебно.
2. Воспоставена посебна буџетска ставка за покривање на разликата во основната плата при
кариерното унапредување во повисоки звања.
3. Воспоставена посебна буџетска ставка за наградување за посебни работни остварувања.
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Г) Индикативни активности
1. Конкретна проценка на потребните финансиски средства за спроведувањето на
интервенциите според акцискиот план за секој приоритет.
2. Проценување на очекуваните кариерни унапредувања во наредната фискална година.
3. Утврдување фиксен процент од буџетот за плати за наградување за посебни работни
остварувања.
Д) Законски и нормативни импликации
Реализацијата на споменатите финансиски импликации бара утврдување на деловни политики
во буџетирањето на платите и другите бенефиции на вработените во МВР.
Ѓ) Финансиски импликации
Финансиски импликации се очекуваат само во споменатите еднократни интервенции, додека
новите процеси на управување со човечките ресурси, особено мерит систем и вреднувањето на
изведбата треба да се решаваат во рамките на постојните буџетски приливи.

6. АКЦИСКO ПЛАНИРАЊЕ И ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА СТРАТЕГИЈАТА
6.1 Концепт на акциско планирање со Карта на врамнотежени резултати
Современото акциско планирање е суштината на стратегискиот развој. Така, паралелно со
тежнеењето за засновувањето на развојот на организациите врз солидно изработена Стратегија,
се јавува и процесот на следење на нејзината имплементацијата. За таа цел, авторите на концептот
на стратегиски фокусирана организација (СФО) Нортон и Каплан, ја имаат развиено алатката
наречена карта на врамнотежени резултати (КВР а според оригиналот: Balanced Scorecard или
BSC).
Според овој концепт, сите активности се планираат и остваруваат според холистичкиот пристап,
односно третирање на организацијата како социјален организам и нејзините односи (релации)
со внатрешните и надворешните засегнати страни (интересенти). Споменатата алатката која се
користи за менаџирање на имплементацијата на Стратегијата во практиката има доживеано четири
генерации на напредок. Токму во четвртата генерација е завршено нејзиното приспособување
и за јавниот сектор. Затоа, во подготовката на оваа Стратегија ја користиме варијантата на КВР
развиена како четврта генерација.
Една од карактеристиките на КВР е воведувањето на нивоа на приоритетност за секој
стратегиски приоритет. За утврдената конечна листа на стратегиски приоритети, распоредени
по наведените четири стратегиски аспекти (корисници, процеси, учење и развој и финансии) од
страна на членовите на РГ беше извршено трифакторско6 рангирање на нивната приоритетност
со техниката на мултипло гласање. Така рангираните приоритети потоа беа распоредени на
следниве три нивоа на приоритетност:
• Ниво на приоритетност I или ниво мора. Стратегиските задачи од ова ниво имаат пресудно
значење за постигнување на визијата на УЧР во овој плански период. Тоа значи дека тоа
се приоритети за кои е проценето дека нивното неостварување сериозно ќе го загрози и
сегашното ниво на работење во дејноста;
Во рангирањето беше вршено индивидуално, а потоа сумарно рангирање според следниве три фактори на: значајност
или корисност на приоритетот, едноставност во креирањето на потребните решенија и спроводливост на приоритетот во
практиката.
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• Ниво на приоритетност II или ниво треба. Тука се вклучени задачи со кои квалитетно ќе се
придонесе во работата и резултатите на УЧР и
• Ниво на приоритетност III или ниво може. Овие задачи би се оствариле ако се создадат
оптимални услови за работа. Тоа би значело дека со остварување на овие задачи со
остварување на задачите од претходните две нивоа, дејноста ќе се подигне на повисоко
квалитативно ниво. Од друга страна, нереализирањето на задачите од оваа група нема
битно да го загрози остварувањето на визијата на УЧР.
Ваквото категоризирање на стратегиските приоритети овозможува, при донесувањето
на одлуки при ограничени ресурси (финансии, луѓе, време и сл.) предност да му се даде на
приоритетот од повисоко ниво.
На сличен начин, од страна на членовите на работната група, преку индивидуална проценка
утврдена е следнава тежина (значење, стапката на учество) на секоја од наведените четири
стратегиски перспективи: К-25%, П-30%, У-25% и Ф-20%.
При спроведување на проценката на успешноста на спроведување на Стратегијата (вреднување),
со овие проценти ќе се пондерира (вреднува) учеството во вкупните резултати на секој од овие
перспективи, со цел да се добие вистинската вредност на успешна имплементација на Стратегијата.
6.2 Функција и структура на акцискиот план
Акцискиот план на Стратегијата претставува основа за изработка на годишните оперативни
планови на организацијата. Него го сочинуваат дефинираните индикативни активности за секој
стратегиски приоритет, односно активностите што ги преземаат извршителите во остварувањето на
очекуваните резултати или стратегиски одредишта како конечно остварен стратегиски приоритет.
Токму индикативните активности се основата преку која се следи (мониторира) напредокот и по
потреба се преземаат корективни мерки и активности, а ако и со нив е неможно остварување на
стратегиското одредиште, се предлага ревизија на Стратегијата.
Врз основа на индикативните активности од делот 5 на оваа Стратегија изработен е Акцискиот
план за реализација на оваа Стратегија.
6.3 Мониторинг и евалуација на имплементацијата на Стратегијата
Имплементацијата на Стратегијата всушност претставува процес на дефинирање (операционализација) на утврдените приоритети и спроведување на потребните активности заради подобрување на постојното работење или пак воспоставување на нови односи во работењето. Тоа значи
спроведување на нови активности со помала или поголема разлика во однос на изведбата на постојните оперативни активности. Таквата ситуација бара создавање на нови услови за новите активности, но и ново, поинакво однесување на помал или поголем број учесници во спроведувањето
на тие активности. Двата овие фактора, заедно или поединечно, можат да го забават или дури и да
го блокираат имплементирањето на дефинираните стратегиски интервенции. Ако кон ова се додаде објективната оптовареност на поголемиот број извршители со тековните активности, доаѓаме
до потребата од континуирано следење на имплементацијата на проектираните решенија, вреднување на напредокот, идентификување на пречките и преземање корективни мерки за поцелосно
или модификувано имплементирање на планираното.
За остварување на процесот на следење (мониторинг) и вреднување на напредокот (евалуација)
на спроведувањето на Стратегијата за управување со човечки ресурси, вклучитетелно и Стратегијата
за комуникација со заедницата, како и Стратегијата за Центарот за обука, во Министерството за
внатрешни работи се воспоставува постојано тело - Комитет за спроведување на стратегии, во
следниот состав:
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• Државен секретар во МВР- Претседател на Комитетот;
• Директор на Биро за јавна безбедност – член;
• Помошник на министерот за внатрешни работи во Оддел за правни работи, судски постапки
и управување со човечки ресурси – член;
• Помошник на министерот за внатрешни работи во Центарот за обука – член;
• Помошник на министерот за внатрешни работи во Оддел за односи со јавност и стратешки
прашања – член;
• Помошник на директорот за заеднички работи и управување со човечки ресурси во Бирото
за јавна безбедност – член;
• Претставник на Мисијата на ОБСЕ во Скопје – член.
Основната задача на Комитетот е да ги разгледува збирните (сумарни) извештаи по стратегиски
приоритети утврдени во стратегиите. Воедно, Комитетот има мандат за континуирано следење
на имплементацијата на стратегиите, во чии рамки определува корективни мерки, врши промени
или редефинирање на стратегиските приоритети, а има и можност да предлага воспоставување
дополнителни услови кои се неопходни за имплементација на стратегиите.
За
констатираните состојби и предложените мерки Комитетот доставува Извештај до
министерот за внатрешни работи.
Комитетот ќе се состанува на полугодишно ниво, а по потреба и на пократок временски период.
Административно-техничка и логистичка поддршка на работата на Комитетот обезбедува
Секторот за стратешко планирање и управување со квалитет во Одделот за односи со јавност и
стратешки прашања.
Раководителите на организациските единици од областите за кои се донесени стратегиите се
задолжени на квартално ниво да доставуваат Извештај за степенот на реализација на активностите
предвидени во Акцискиот план до Секторот за стратешко планирање и управување со квалитет во
Одделот за односи со јавност и стратешки прашања. Врз основа на добиените извештаи, Секторот
за стратешко планирање и управување со квалитет, во Одделот за односи со јавност и стратешки
прашања изготвува збирен (сумарен) извештај за активностите предвидени во акциските планови
и ги доставува до членовите на Комитетот, а по потреба и до други корисници.
Акцискиот план за спроведување на оваа стратегија е подготвен како посебен документ и истиот
се усвојува заедно со оваа стратегија како нејзин интегрален дел.
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