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Почитувани, 

Сумирањето на резултатите од 
институционалното работење и нивното 
давање на увид на граѓаните, на севкупната 
јавност, отсекогаш сум го сметал за едно од 
стожерните начела на она што значи 
транспарентност и отчетност во 
функционирањето на било која државна 
институција, во случајов на 
Министерството за внатрешни работи. 

Овој принцип, сега веќе општо прифатен 
како суштински општествен стандард, е 
важен од најмалку три причини: прво, тој јасно покажува колку и како се работело во 
одреден период; второ, ни овозможува да ги воочиме сите наши силни или слаби страни, 
односно каде да се продолжи со иста динамика, а каде да се исправат евентуалните 
грешки и трето, ама не помалку важно – нуди можност за компаративно анализирање и 
подолгорочно планирање на стратегии и концепти, сегментирано и генерално, по однос 
на организационото и структурното функционирање на институцијата и на 
професионалниот кадар.  

Без претензија да прејудицираме или сугерираме заклучоци - сепак заклучоците и ги 
оставаме на јавноста - од гледна точка на Министерството за внатрешни работи  ми се 
чини дека можеме со полно право, низ призмата на резултатите, да кажеме дека 
минатата 2022 година по однос на ефикасноста на работењето, а особено по однос на 
превентивното делување, полицијата направи крупен квалитативен напредок 
споредбено со 2021 или 2020 година.  

Имено, колку за илустрација, факт е дека минатата година бележиме најмал број на 
регистрирани кривични дела во изминатите 20 години, откриените кривични дела од 
областа на организиран криминал бележат зголемување од 23 проценти, или 
зголемување од околу 70 проценти на откриените дела поврзани со криумчарење 
мигранти, секако проследено и со зголемување од 28 проценти во спречените обиди за 
илегално преминување на државната граница. Исто така, факт е дека минатата година 
имавме квалитетното делување во делот на спречување на организираниот криминал и 
недозволената трговија со наркотици што, меѓу другото, ефектуираше со сузбивање на 15 
криминални групи и заплената на 2,4 тони дрога.  

Секако, оставајќи го конечниот збор на јавноста, во извештајот има и низа други факти 
кои што генерално покажуваат дека Министерството има капацитети успешно да се 
справи со сите предизвици во доменот на своето работење, и дека инвестирањето во 
материјално, организационо, професионално надоградување ги носи своите бенефити.  
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Дополнително, по интензивното вклучување на полицијата во меѓу институционалната 
соработка особено на локално ниво, нашето приближување и партнерство со локалните 
заедници и граѓаните ја факторизираше полицијата како неодминлив актер во 
превентивното делување во сите домени на безбедноста.  

Всушност, квалитетниот континуитет во работењето на Министерството 
окарактеризиран со евидентен нагорен резултатски тренд претставува силен влог дека 
полицијата може и во годините пред нас крајно одговорно и професионално да продолжи 
во истата, посакувана насока: како ефикасен и кредибилен гарант на безбедноста и 
сигурноста на граѓаните, на правниот поредок, на јавниот ред и мир, на општеството.   

Сосема е јасно дека само со постојано наметнување на повисоки, докажани 
професионални критериуми и стандарди на функционирање, со постојано вложување во 
развојот и надградбата на севкупните потенцијали ќе можеме да очекуваме уште 
подобри резултати во сите домени и надлежности на работење на Министерството. Цели 
што како императив и како темпо на работа ги наметнавме уште пред  неколку години, а 
што според приложените статистики успеваме да ги направиме достижни, мерливи и 
остварливи.  
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1.1. ОДДЕЛ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ И СТРАТЕШКИ ПРАШАЊА 

Министерството за внатрешни работи е посветено кон создавање отворена и 
транспарентна институција пред граѓаните, преку активна соработка со медиумите, 
граѓанските организации и граѓаните, а во насока на градење на довербата помеѓу 
граѓаните и полицијата. 

Табеларен приказ бр. 1 – Активности на Секторот за односи со јавност 

 Обработени над 3.6000 информации во форма на 
соопштенија кои се пласирани на веб страницата и 
дистрибуирани до сите медиумски сервиси. 

 Постапено по 2.506 писмени барања, добиени од новинари, 
медиуми. 

 Објавени 365 извадоци на дел од дневните настани. 

 На веб страницата на Министерството прикачени се над 
2.500 јавни објави за доставување од сите Одделенија за 
прекршоци при Министерството.  

 Објавени се 596 видеа од активностите на раководниот кадар 
на Министерството,  полициски акции и едукативни видеа 
за граѓаните. 

kontakt@moi.gov.mk 
mvrjavnost@gmail.com 

 Добиени над 4.000 електронски пораки од граѓани и 
институции на официјалните контакт електронски адреси, 
кои во најбрз можен рок се одговорени или препратени до 
надлежни служби од министерството за прецизен и конкретен 
одговор за одредено барање. 

 Поднесени се 193 барања за слободен пристап до информации 
од јавен карактер. Позитивно е одговорено на 181 барање, две 
барања се препратени согласно Законот за слободен пристап 
до информации од јавен карактер, до други институции 
надлежни за одговор, едно барање е повлечено од страна на 
барателот. Одбиени/отфрлени се девет барања, а  вложени се 
19 жалби против првостепени одлуки (решенија) на имателите 
на информации.  

 Објавени 438 соопштенија и објави со медиумските кампањи 
од областа на превенцијата на интернет страната и на 
социјалните медиуми на Министерството заради интензивно 
презентирање на превентивната улога на полицијата до 
пошироката јавност. 

 Во координација со локалните канцеларии за односи со 
јавност испратени се 2.000 соопштенија, извадоци од дневни 
настани и известувања до јавноста, за што се дадени над 500 
изјави за медиуми и реализирани телевизиски настапи по 
разни поводи од доменот на полициските активности и 
изготвени и доставени се над 400 одговори на новинарски 
прашања и барања испратени од медиумите. 
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Одделението за протоколарни настани и активности  
(планирање, подготвување, организирање и протоколарна поддршка на организациските единици) 

58 средби со: 22 посети на: 3 
 министри 
 високи функционери 
 акредитирани амбасадори  

 Сектори и Одделенија за внатрешни работи 
 Полициски станици од општа надлежност 
 Полициски станици за граничен надзор и контрола 
 Реконструирани објекти 

 Твининг 
проекти 

33 организирани: 8 потпишани: 5 присуства: 6 
 Конференции состаноци на 

највисоко ниво 
 Меморандуми 
 Меѓународни договори 

 Свечени церемонии 
 Јубилеи 

 Донации 

5 учества на: 20 направени: 28 присуства на: 
 Тактичко показни вежби во 

земјава и странство 
 Интервјуа на министерот 
 Прес конференции 

 Организирани приеми 

10 настани: 22 учества на: 33 учества на: 
Положување цвеќе на: 
 јубилеи 
 национални празници 

 Прослави 
 Јубилеи 

(институции и организации) 

 Работилници, 
 Конференции  
(на државно и  меѓународно ниво, 
онлајн и со физичко присуство) 

Табеларен приказ бр. 2 – Активности на Одделение за протоколарни настани и активности 

Секторот за стратешко планирање и управување со квалитет работните процеси и 
активности ги спроведуваше преку следните активности: имплементација на проектот за 
„Информатичко-техничка поддршка за следење и евалуација на реализацијата на 
стратегиите и проектите во МВР“ (со воведување на единствен електронски 
систем/евиденција за следење и евалуација на стратегии и проекти на ниво на МВР). 
Електронската апликација за внесување на податоци официјално со примена ќе започне 
од 01 јануари 2023 година. Во делот на управување со квалитет во работењето, согласно 
барањата на стандардот МКС EN ISO 9001:2015, беше спроведена „Обука за интерни 
проверувачи за МКС EN ISO 9001:2015 за вработените во ЕУК и вработените во останатите 
организациски единици“. Извршена е Афирмација на Системот за менаџмент со квалитет 
во Министерството за внатрешни работи преку примена на Процедурата за управување 
со неусогласености и спроведување на корективни мерки, новата Процедура за 
управување со ризици, работењето според Процедурата за управување со документи и 
записи и Процедурата за канцелариско работење.   

Секторот за безбедност на информации своите активности ги реализира во насока на 
информациска безбедност во Министерството, како и учество во меѓуресорските работни 
групи. Дадено е експертско мислење и консултации за безбедносни стандарди за ИКТ и 
криптографска безбедност во фаза на набавка за надградба на ИКТ во МВР за размена  
на ЕУ класифицирани информации до степен „EU Restricted“ преку SIENA системот на 
ЕВРОПОЛ, како и во други проекти и настани. Изработен е предлог на Уредба за 
криптографска безбедност како подзаконски акт на Закон за класифицирани 
информации, а реализирана е и обука за безбедност на класифицираните информации 
во МВР на 550 слушатели на курсот за основна обука за полицаец во Центарот за обука. 
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Заради заштита на класифицираните информации согласно Законот за класифицирани 
информации, препораките и директиви на НАТО континуирано се преземаа мерки и 
активности со цел постапување и исполнување на обврските за административна, 
физичка, персонална и информатичка безбедност. Земено е активно учество во делот на 
организација, планирање и координација на организационите единици на МВР со цел за 
непречено и безбедно реализирање на: НАТО вежбовните активности: Troyan Footprint, 
Swift Response, Allied Sollace, NATO Конференцијата на политичко безбедносните 
авторитети од затворен тип и НАТО Конференција за комуникатори.  

1.2. ОДДЕЛ ЗА ЕВРОПСКА УНИЈА И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 

Активностите на Секторот за преговори и евроинтеграција беа насочени кон подготовка 
на националните структури за водење на пристапните преговори во Поглавјето 24 - 
Правда, слобода и безбедност. Во овие рамки, во согласност со заклучоците на Владата 
извршена е ревизија на составот на работните групи за подготовка на преговарачките 
позиции за преговори каде партиципираат претставници од 28 институции, а 
воспоставувањето на новиот координативен механизам беше клучна алатка за успешно 
реализирање на објаснувачкиот и билатералниот состанок со Европската Комисија, 
одржани во Брисел во текот на септември и ноември 2022 година, како клучен процес кој 
сублимираше длабинска анализа на степенот на транспонирање на законодавството на 
Европската унија и согледување на институционалните капацитети и предизвици кои се 
поврзани со имплементацијата во Република Северна Македонија. Покрај ова, Секторот 
учествуваше и во склучувањето на договорот со Европската Унија за оперативни 
активности спроведени од страна на Агенција за Европската гранична и крајбрежна 
стража, како и аранжманот за спроведување на Заедничкиот акциски план за борба 
проти тероризам во Западен Балкан, а координирани се и активностите за придонесот за 
исполнување на условите за визна либерализација, како и одржувањето на третата 
евалуациска посета на ГРЕТА во Република Северна Македонија (март 2022 година), која 
е посветена на пристапот на жртвите на трговија со луѓе. Во текот на јуни 2022 година од 
страна на Европската Комисија беше спроведена трета по ред „Оценска мисија за борба 
против организиран криминал и корупција“, а фокусот беше насочен кон примена на 
конфискација на приносите од казниво дело и кон употреба на посебни истражни мерки. 
На почетокот од декември 2022 година во Тирана, Албанија се одржи Самитот ЕУ-Западен 
Балкан  за Правда и Внатрешни работи каде што се престави и новиот акциски план на 
ЕУ за соработката со Западен Балкан кој има за цел зајакнување на соработката на 
миграција и управување со границите во регионот на Балкан.   

Сектор за IPA и програми на заедницата, преку активностите за програмирање, зема 
активно учество во подгрупата ,,Внатрешни работи“ за Секторска координација на ЕУ 
фондови, програмирање за IPA III програмата, како и активности во рамки на акцискиот 
документ ,,ЕУ за засилена безбедност и борба против организираниот криминал, 
тероризмот и радикализацијата“-ИПА 2023. Во делот на техничката имплементација, 
остварена е соработка со Делегацијата на ЕУ во подготовка на тендерска документација 
во рамките на националната ИПА 2021 година и извршена е изработка на Проектни 
задачи и Индикативен буџет за проект од Акцискиот документ  „EU against organized 
crime, in support of trade and human rights“ IPA 2021- Дигитализација и проширена 
употреба на истражни и контролни записи и податоци, како и изработка на Твининг 
Фише за проектот „Јакнење на институционалните капацитети во справувањето со 
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организирани криминални групи  и кривични предмети поврзани со културно наследство 
и еколошки криминалитет“. Во делот на мониторингот преземени се активности за 
следење на имплементацијата на следните проекти: ,,Изградба на нова зграда за ОКТИВ 
и нејзина акредитација согласно ISO 17025 стандардот“-ИПА 2016;, „Надзор на градежни 
работи за изградба на нова зграда за ОКТИВ и нејзина акредитација согласно ISO 17025 
стандардот“ - ИПА 2016, ,,ЕУ поддршка за владеењето на правото“ - ИПА 2020, 
,,Понатамошна поддршка за зајакнување на капацитетот за одговор за управување со 
миграциските текови во Република Северна Македонија“-ИПА 2021, ,,Сузбивање на 
сериозен криминал во Западен Балкан“-ИПА 2019, ,,Регионална поддршка на 
управувањето со сензитивна миграција во делот на Западен Балкан-фаза 3“, 
,,Зајакнување на борбата против нелегалното поседување, злоупотреба и трговија со мало 
и лесно оружје“, ,,Безбедност на човекот и границите –Борба против криумчарење на 
мигранти во Западен Балкан“ и ,,Партнерство против криминалот и тероризмот (CEPOL 
WV PaCT)“.   

Во 2022 година преземени се активности за ревидирање на Регистарот за ризици и 
изработени се Табели за следење на ревизорски наоди, квартални извештаи за преземени 
корективни мерки за IPA I и IPA II програмата и Акциски план за планирани корективни 
активности за надминување на наодите на внатрешната ревизија во насока на 
верификација на ефективното функционирање на системите за управување и контрола 
во IPA структурите, а изготвени се и квартални известувања за утврдените 
неправилности. Покрај ова, Одделението за ИПА зема учество на ТАИБ - Комитет за 
следење на проектите од првата компонента на ИПА, ИПА Комитет за следење на 
проектите од сите компоненти на ИПА и Комитетот за ИПА II програмата, а исто така 
преземени се и активности за подготовка на Изјава за гаранција за 2023 година и Листа 
за проверка на потпишување на Изјавата за гаранција на СПО за 2023 година, како и 
подготовка на Изјава за управување за 2023 година и Листа за проверка на потпишување 
на Изјавата за управување на ИПА Координатор за 2023 година.  

Во рамки на Прекугранична програма Република Северна Македонија-Република Грција 
преземени се активности за имплементација на проектите „We cross borders“  и „Гранична 
станица Преспанско Езеро: Подготвителни активности за воспоставување на граничен 
премин меѓу Грција и Република Северна Македонија на областа Преспанско Езеро“ и за 
реконструкција на полициската станица во Маркова Нога со три партнер институции од 
Република Грција. 

Во рамки на инструментот ХОРИЗОНТ 2020 тековни се проектите ,,НЕСТОР “- 
подобрување на пред граничната слика за обезбедување на Европските граници“ – 
имплементиран од Грчкото Министерство за граѓанска заштита и „CEASEFIRE“- 
Напредни разновидни технологии за вештачка интелигенција и меѓусебно поврзани 
целосно оперативни национални фокусни точки за борба против недозволената трговија 
со огнено оружје - имплементиран од Совет на Европа (CoE). Во 2022 година 
финализирани се проектите „Прекуграничен интегриран институционален пристап во 
борбата со недозволена трговија со мало и лесно оружје’’ – имплементиран од Програмата 
за развој на Обединетите Нации (УНДП), ,,Правда за деца - ЕУ за малолетничка правда и 
правда по мерка на децата’’  - имплементиран од УНИЦЕФ и „Поддршка на националните 
капацитети во борбата против криумчарење мигранти и други видови на 
транснационален  криминал во Република Северна Македонија“ – имплементиран од 
Меѓународната организација за миграции (ИОМ). 
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Во рамки на Одделението за програми на заедницата и координација на странска помош 
во текот на 2022 година беа реализирани и координирани  активностите на следните 
проекти:  

ОБСЕ – 
Организација за 

безбедност и 
соработка на 

Европа 

,,Поддршка на националните власти на Република Северна Македонија во 
намалување на ризикот од пролиферација на оружје и злоупотреба на мало 
и лесно оружје“ 
,,Подобрување на капацитетите на кривично-правната материја за борба 
против родово базирано насилство во ЈИЕ“  

UNODC - 
Канцеларија на 

Обединети 
нации за дрога 

и криминал 

Програма за комуникација со аеродромите (AIRCOP) и Програмата за 
контрола на контејнерите на UNODC/WCO(CCP -  во соработка со 
Регионалната програма на UNODC за Југоисточна Европа’’  
„Ставање крај на неказнивоста на трговците со луѓе и поддршка на правдата 
за жртвите на трговија со луѓе во Југоисточна Европа“  

IOM – 
Меѓународна 

организација за 
миграција 

,,Зајакнување на прекуграничната соработка и капацитети за гранично 
управување во Република Северна Македонија“  
„Зајакнување на капацитетите за реадмисија на земјите од Западен Балкан“  
„Зајакнување на капацитетите на земјите од Западен Балкан за ИГУ“  
,,Градење институционален капацитет на Западен Балкан за справување со 
предизвиците поврзани со ресоцијализацијата и рехабилитацијата на 
повратници од конфликтни зони и нивните семејства“ 
,,Заеднички активности на земјите од Западен Балкан против криумчарење 
на мигранти и трговија со луѓе''  
,,Кампањи за подигање на свеста за ризикот од ирегуларна миграција во 
земјите на Западен Балкан-4 WB Aware – во соработка со МВР на Сојузна 
Република Германија и МВР на Република Австрија 
,,Миграциски дискурс, политика и планирање базирано на докази“- во 
соработка со Фондот за население на Обединетите Нации-УНФПА, 
Високиот комесаријат на Обединетите Нации за бегалци-УНХЦР, 

Меѓународниот центар  за развој 
на миграциски политики (ICMPD) 

Натамошно зајакнување на мрежата на меѓународните 
координациски единици за спроведување на законот 
(ILECU) во Југоисточна Европа и земјите од источното 
партнерство за борба против транснационалниот 
организиран криминал и натамошен развој на 
полициската соработка – поддршка на билатерални и 
мултилатерални активности“ 

Женевски центар за управување 
со безбедносниот сектор (DCAF) 

,,Програма за реформа на секторот за разузнавање и 
безбедност во Република Северна Македонија’’ 

ОБСЕ,UNODC/WCO/INTERPOL „Градење хибриден образовен систем во Министерството 
за внатрешни работи на Република Северна Македонија“ 

Француска република „Заеднички офицери за врски на аеродроми’’(CALO) 
Мулти-партнерски фонд (MPTF) 
преку Канцеларијата на UNODC 

,,CALIBER: Борба против трговијата со оружје во Западен 
Балкан“ 

Германија, Франција и Бугарија 
,,SCOPE-Борба против криумчарење мигранти со 
воспоставување на заеднички оперативни партнерства во 
Европа со трети земји“ 

Американската адвокатска комора, 
иницијатива за владеење на правото (ABA ROLI) 

,,Финансиски истраги базирани на 
разузнавање” 

Центарот за интегритет во одбранбениот 
сектор на Кралство Норвешка (CIDS) 

„Промоција на интегритет и добро 
управување во земјите од Западен Балкан“ 

Табеларен приказ бр. 3 – Активности на Одделението за програми на заедницата и координација на странска 
помош 



 

С т р а н и ц а  | 14 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2022 

 
Билатералната соработка 

Д
ог

ов
ор

и 
Формирање на заеднички работни 
тимови во областа на безбедноста 

Влада на Република Северна Македонија  
Совет на Министри на Република Албанија 

Зацврстување на соработката во 
областа на внатрешната контрола и 
спречување и борба против корупција 

Влада на Република Северна Македонија  

Влада на Романија 

Измена и дополнување на Договорот за користење на 
финансиската донација дадена од страна на Чешка 
Република на Република Северна Македонија за 
поддршка за зголемување на капацитетите за 
заштита на границите и борбата против 
криумчарењето на мигранти и трговија со луѓе  

МВР на Република Северна 
Македонија 

МВР на  Чешка Република 

12 договори за донација 
Сојузна Република Германија 

МВР на Република Северна Македонија 

М
ем

ор
ан

ду
м

и 

Соработка во областа 
на сузбивање на 
трговија со дрога  

МВР на Италијанската Република – Оддел за јавна безбедност 

МВР на Република Северна Македонија – Биро за јавна 
безбедност 

Меморандум за разбирање меѓу 
министерствата за внатрешни работи на 
двете земји за поддршка и соработка во 
областа на заеднички обуки 

Влада на Република Северна Македонија  

Владата на Романија 

Меморандум за разбирање  
МВР на Република Северна Македонија 

Генерален инспекторат на безбедносните сили на 
Чешката Република 

Меморандум за разбирање   
Владата на Северна Македонија 

Швајцарски Федерален совет за воспоставување на 
партнерство за миграција 

П
ро

то
ко

ли
 

Имплементациски Протокол за соработка во 
областа на борба против трговија со луѓе и 
злоупотреба на деца кои се жртви на трговија 
со луѓе 

Влада на Република Северна 
Македонија 

Владата на Република Словенија 

Протокол за начинот на вршење или 
спроведување на заеднички гранични 
проверки на заедничкиот граничен премин 
ЌАФАСАН/QAFË THANË 

МВР на Република Северна Македонија 

МВР на Република Албанија 

Дваесет и втор Протокол за изменување на 
Протоколот, Полиција за заеднички патроли 
на територијата на Република Македонија во 
рамки на заедничката операција 

МВР на Република Северна Македонија 
(Биро за јавна безбедност) 

МВР на Република Словенија 

Табеларен приказ бр. 4 – Билатерална соработка во Министерството за внатрешни работи 

Во делот на мултилатерална соработка, преземени се активности за учество на повеќе 
конференции, средби на високо и средно ниво, студиски посети, семинари, обуки и 
слично, при што за посебно одбележување е одржувањето на Министерска конференција 
за одржливо управување со миграцијата во Западен Балкан, одржана на 15 и 16 ноември 
2022 година во Скопје, како и Регионална конференција на директори на полициски 
служби со тема „Борба против организиран криминал: предизвици и поддршка“, одржана 
во Скопје во текот на мај 2022 година.  
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1.3. ОДДЕЛ ЗА ИНФОРМАТИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 

Одделот за информатика и телекомуникации реализираше повеќе активности од 
различни области во насока на развој и имплементирање на повеќе проекти на 
Министерството кои значат приближување до стандардите на Европската унија, како 
што се: Business Continuity and Disaster Recovery (BCDR) систем и модернизација на 
примарната ИТ инфраструктурата – ИПА 2014, понатаму Системот за Нови лични 
документи – 2019, Електронски записник за увид на сообраќајна незгода – Фаза 2 - 
Изработка на статистички извештаи, Унифицирано софтверско решение – Алатка за 
статистички извештаи од електронските евиденции на Министерството. Исто така, во тек 
се активности за промена и надградување на системот за пријавување на изгубени и 
украдени документи во Службен весник, кој ќе овозможи автоматска размена на 
податоците од документите преку системот за интероперабилност, како и надградба на 
системот за евидентирање и водење на прекршочни  предмети и прекршочни постапки. 

Земајќи ги предвид околности на зголемен интензитет на кибернетско безбедносни 
закани во регионот, како и фактот дека Министерството за внатрешни работи е едно од 
министерствата на Владата на Република Северна Македонија кое влегува во опфатот на 
договорот потпишан со Микрософт, за зајакнување на безбедноста на системите во МВР 
кои ги користат Microsoft технологиите Active Directory и MDE за Windows OS, заедно со 
DART тимот на Microsoft е спроведена активноста Cybersecurity Operations Service (COS) 
за потребите на МВР. Излезот од оваа активност е  проактивна слика на моменталната 
безбедносна состојба на овие системи и насоки за преземање навремени мерки доколку 
бидат идентификувани одредени слабости. 

WRMS 

П 

Р 

О 

Е 

К 

Т 

И 

Систем за регистрирање и управување со оружје; 

IMS 
Интегриран полициски систем за управување со документи и активности 
поврзани со инциденти со оружје; 

Отворен 
Балкан 

Воспоставување на систем за аплицирање на лица за добивање на право на 
престој и услови за барање на работа во РСМ. Аплицирањето ќе се одвива 
преку порталот на услуги на МИОА по воспоставени правила за 
идентификација на лицата како и точно дефинирани податоци и 
документи кои лицата апликанти ќе треба да ги достават електронски 
преку системот; 

Дигитализација 
на процеси во 
сите државни 

институции 

Со цел спречување на корупцијата и олеснување на пристапот на граѓаните 
до услугите кои ги даваат институциите. Проектот е долгорочен и во фаза 
на планирање на ниво на Влада. МВР има номиниран офицер за 
дигитализација кој изготви план со процеси во Министерството за 
внатрешни работи кои треба да се дигитализираат до 01.2023 година; 

AБИС систем 
Учество во спецификација на опрема во рамките на јавната набавка на нов 
АБИС систем; 

Е112 систем 
Апликација за поврзување на систем за итни повици 112 во МВР  со 
билтените за дневни настани по Сектори за внатрешни работи; 

Табеларен приказ бр.5 – Учество во “outsourcing“ проекти од Одделот за информатика и 
телекомуникации со други носители во министерството и други 
институции 
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Во рамки на проектот „Зајакнување на безбедносната состојба при примање на интернет 
email во МВР – Exchange Online Protection“- извршено е зајакнување на постојните 
механизми за заштита од несакани пораки т.н. spam, malware, virus, phishing и други закани 
преку email, со користење на прва линија на заштита користејќи го сервисот на EOP на 
Microsoft. 

Во текот на 2022 година е изработено новото софтверското решение Евиденција на лица 
(дизајн на матичен број и регистар на државјани) во развојна околина, а согласно јавната 
набавка испорачани се 1.500 нови,  а  инсталирани се преку 1.100 персонални компјутери. 

Во рамки на системот Е112, беше извршена интеграција со постоечките ИКТ системи на 
министерството во делот на мрежата, апликацијата за евидентирање на полициските 
интервенции која работи на платформата Lotus Notes и TETRA AVL апликацијата за 
прикажување на корисниците на дигитална мапа. Со овие интеграции се овозможува 
современо оперативно работење на ЦИК во осум Сектори за внатрешни работи на 
министерството и подобро справување со итните интервенции.  
 

Инсталација на три нови ТЕТРА апликации во мрежата на МВР (Сектор за 
телекомуникации) 

1.  
ТЕТРА диспечер за 
координација и 
командување на 
ТЕТРА корисниците 2. 

ТЕТРА AVL (Automatic 
Vehicle Location) за 
презентирање на 
локацијата на ТЕТРА 
терминалите на дигитална 
мапа на компјутер 

3. 
TETRA VR (Voice 
Recorder) за снимање 
на разговорите на 
ТЕТРА системот 

Сите три апликации се производ на мултинационалната компанија АТОС и се 
инсталирани на серверската платформа на министерството имплементирана во 
рамките на проектот BCDR. Со имплементацијата на овој проект заменети се старите 
апликации со нови кои ќе овозможат понапредно користење на ТЕТРА системот на 
МВР. Корисници на новите апликации ќе бидат дежурните оперативни центри на 
следните организациски единици: осум ЦИК при СВР, Специјалната единица за 
антитероризам, Единицата за брзо распоредување, Одделот за обезбедување на 
определени личности и објекти, РЦ на гранична полиција и по потреба други 
организациски единици во министерството. Проектот е реализиран со средства на 
министерството како национална компонента на проектот „Понатамошна надградба 
на радио-комуникацискиот систем на МВР-ТЕТРА 4“ финансиран од страна на ЕУ. 

 

Табеларен приказ бр.6 – Активности на Сектор за телекомуникации (ТЕТРА) 

Се продолжи со понатамошно унапредување на „Центарот за опоравување од 
катастрофи“ изграден во Прилеп. Преку спроведување на договорите за колокација 
(Центар за управување со кризи, Државен завод за статистика, Царинска управа и 
Министерство за информатичко општество и администрација) се овозможува и 
останатите државни субјекти кои имаат потреба од дополнителен резервен податочен 
центар да инсталираат своја опрема на оваа локација. Со цел подобрување на 
периметарската безбедност и заштита на објектите на министерството, во рамките на 
овој проект инсталирани се нови системи за видеонадзор со снимачи и камери на 26 
локации на министерството со вкупно 366 видео камери и соодветни системи за контрола 
на пристап со читачи на картици. Новиот објект на крим. техника во седиштето на МВР е 
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поврзан со подземен оптички кабел и формирана е комплетна компјутерска мрежа, а 
целокупната концентрација е интегрирана во единствената компјутерска мрежа на 
министерството како нова локација. 

 

  Системот за мобилни камери покрај камери кои се носат на телото на 
полициските службеници и ги снимаат нивните активности, содржи и 
сервери на сите локации опфатени со проектот за префрлување на 
снимките, нивно зачувување и подоцнежно користење. Во рамките на 
проектот инсталирани се вкупно 624 камери во 41 полициска станица во 
СВР/ОВР и гранични премини. Проектот е реализиран во соработка со 
програмата ИЦИТАП.  

  Во рамки на Проектот „Подобрување на комуникациската инфраструктура 
на ЗКЦ (заеднички контакт центри), преземени се активности за 
подобрување на инфраструктурата на Заедничките контакт центри на 
граничните премини: Табановце, Ќафасан, Блаце и Деве Баир. Мрежата се 
подигнува на ниво на класификација „интерно“ и со тоа се овозможува 
поврзување на четирите контакт центри на европскиот систем за размена 
на информации СИЕНА.  

 Во тек е реализација на опремување на 15 училници во различни објекти на 
министерството со потребната опрема и вмрежување во ИКТ системот на 
Министерството. Изведено е структурно каблирање за компјутерите и 
нивно поврзување со централниот LMS (Learning Management System) за 
изведување на интерни онлајн обуки од сите СВР и РЦ на гранична полиција 
и Центарот за обуки Идризово. 

Табеларен приказ бр.7 – Проекти со меѓународни организации на ОИТ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С т р а н и ц а  | 18 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2022 

1.4. ОДДЕЛ ЗА ГРАЃАНСКИ РАБОТИ 

Одделот за граѓански работи, во текот на 2022 година, успешно ги спроведе активностите 
и задачите утврдени со Програмата за целите и задачите на сите организациони единици 
од негова надлежност. Секторот за управно надзорни работи спроведе 11 контроли на 
управното работење во подрачните единици на Секторот. 

Лични карти (ЛК) 
364.729 издадени ЛК 

15.822 пријавен престој надвор од државата подолго од три месеци 

8.281 пријавено живеалиште 

4.433 одјавено живеалиште 

569 пријавено привремено престојувалиште 

569 решенија за забрана за преминување преку државна граница 

Патни исправи (ПИ) 
387.321 Издадени ПИ 

18.886 издадени одобренија за патување во странство на малолетни деца до 14 години 

15.604 издадени во ДКП на РСМ 

1.501 примени известувања од суд за изречени забрани за издавање на ПИ 

39 решенија за одбивање барања за издавање на ПИ или одземање на ПИ 

17 издадени пасоши со одреден рок на важење 

12 изготвени идентификациски исправи за лица неевидентирани во матичната 
книга на родените и запишани во посебна матична книга на родените.  

Државјанство 
50.625 издадени уверенија за државјанство 

5.237 поднесени се барања за прием во државјанство (за 5.260 лица) 

1.149 поднесени се барања за отпуст од државјанство (за 1.264 лица) 

 за 883 лица донесени се позитивни решенија за прием во државјанство за лица 

за 38 лица донесени се позитивни решенија за утврдување на државјанство за лица 

за 819 лица донесени се позитивни решенија за отпуст од државјанство за 819 лица 

за 77 лица донесени се негативни решенија за прием во државјанство 

Табеларен приказ бр.8 – Активности на Оддел за граѓански работи 
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Сообраќај 
601.167 регистрирани возила 

561.407 продолжена важност на регистрација на возила 

241.327 издадени сообраќајни дозволи 

70.745 промена на сопственост на возила 

59.471 промена на регистарски таблици  

59.324 одјавени возила  

39.760 прв пат регистрирани возила 

29.524 половно-увезени возила 

10.236 нови возила 

351 таблици со ознака А9 за лица со времен престој во државата 

329 извозни регистарски таблици 

67 таблици за ДКП во РСМ 

38 за возила на лица со конзуларен статус 

82 таблици за возила во сопственост на лица вработени во ДКП, мисии на странски 
држави и меѓународни организации 

14.052 упати за извршување на А-тест на моторни и приклучни возила 

1.282 регистарски таблици за такси возила, 

188 регистарски таблици за лесни приколки 

3.370 возачки книшки 

226.070 издадени се возачки дозволи од кои 28.970 возачки дозволи на лица кои за првпат 
положиле возачки испит 

27.547 примени решенија од судовите со изречена заштитна мерка „забрана за 
управување со моторно возило“ 

22 решенија со санкција „престанок на важење на возачката дозвола” 

425 решенија со санкција „забрана за стекнување со возачка дозвола” 

443 443 инструкторски возачки дозволи од кои 106 нови 

 Авто школи 

18 18  лиценци за работа на автошкола 

243 лиценци за возач инструктор во автошкола 

134 
лиценци за предавач по наставна програма, сообраќајни правила и прописи во 
автошкола 

46 
лиценци за испитувач по наставна програма сообраќајни правила и прописи (за 
теоретски и практичен дел) 

2 лиценци за контролор во Испитен центар 

Табеларен приказ бр.9 – Активности на Оддел за граѓански работи (сообраќај) 
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Табеларен приказ бр.10 – Активности на Сектор за оружје, експлозивни и опасни материи, агенции за 
обезбедување и детективска дејност 

Секторот за азил оствари соработка со повеќе Меѓународни организации, меѓу кои за 
одбележување е соработката со EUAA агенцијата за азил на Европската Унија, 
Канцеларијата на Високиот Комесаријат за бегалци УНХЦР-Скопје, MARRI  
Регионалниот центар, IOM, ICMPD, УНИЦЕФ, Црвен крст на Северна Македонија. Во текот 
на 2022 година, земено е активно учество во националниот управувачки комитет на 
програмата на Европската Комисија за повеќе земји, Регионална поддршка за 
управување со миграциските текови на категории на кои им е потребна заштита во 
Западен Балкан и Турција – IPA II, додека новиот патоказ  фаза – IPA III ќе се дефинира 
во текот на 2023 година. 

Оружје 
29 одобренија за пренесување на оружје и муниција и експлозивни материи при извоз 

289 одобренија за пренесување на оружје и муниција при увоз 

202 одобренија за набавка и превоз на експлозивни материи при увоз 

22 одобренија за пренесување на оружје, муниција и експлозивни материи при транзит 

34 надзор над правни лица за вршење дејност промет со оружје и муниција 

8 надзор над правни лица кои вршат дејност промет со експлозивни материи, запаливи 
течности и гасови 

13 контролни прегледи во правни лица кои вршат дејност промет со експлозивни 
материи, запаливи течности и гасови 

2.513 позитивни одлуки по барања за издавање на одобренија за набавување на оружје 

1.877 негативни одлуки по барања за издавање на одобренија за набавување на оружје 

6.292 барања за издавање на одобренија за набавување на оружје во постапка на 
одлучување 

5.919 одобренија за набавување на муниција за оружје за жлебана цевка: 
(5.910 одобренија на физички лица, девет одобренија на правни лица) 

5.969 издадени дозволи за оружје на физички лица 

13 дозволи за поседување на оружје за правни лица 

1 дозвола за поседување на оружје кај стрелачки организации 

46 дозволи за носење  на оружје (за вработени во правни лица за приватно 
обезбедување). 

3.080 новорегистрирани парчиња оружје 

3.266 поднесени барања за редовна замена на дозволите за оружје 

2.701 замена на старите со нови дозволи за парчиња оружје согласно Законот за оружјето 

286 донесени решенија за одземање оружје и дозвола за оружје: 

(во кривична постапка 76, во прекршочна постапка 87, во управна постапка 117, при 
семејно насилство шест парчиња оружје) 

4 донесени решенија за одземање на дозволи за приватно обезбедување 

4 одбиени барања за издавање дозволи за обезбедување 
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1.5. ОДДЕЛ ЗА ПРАВНИ РАБОТИ, СУДСКИ ПОСТАПКИ И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 

Секторот за правни работи учествуваше во креирањето на нормативната регулатива и  
континуирано вршеше подготовка на законските, подзаконските и  останатите акти во 
надлежност на Министерството. Во рамки на процесите за усогласување со другите 
прописи, како и уредување на проблемите од практична природа, оваа година донесени 
се измени и дополнувања на 12 закони, меѓу кои се опфатени Законот за внатрешни 
работи и  Законот за полиција, како и законите кои се однесуваат на доменот на оружјето, 
граничната контрола, државјанство, патните исправи, личната карта, личното име, 
пријавувањето на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните, матичниот број, 
прекршоците против јавниот ред и мир и детективската дејност. Во делот на 
подзаконските прописи донесени се нови правилници за формата и содржината на 
прекршочниот платен налог и образецот на барањето за промена на личното име, при што 
донесено е и ново решение за висината на трошоците за полагање на возачкиот испит. 
Покрај наведените акти, ревидирани се и 11 други правилници кои се во надлежност на 
Министерството, како и решението за цените на обрасците што ги издава 
Министерството, Уредбата за униформата и ознаките на униформата на полицијата, 
упатството кое се однесува на начинот на издавање на пасоши и визи и листата за 
експлозивните материи што можат да се пуштаат во промет.   

Во делот на интерните прописи донесени се шест нови акти и ревидирани се шест акти со 
измена и дополнување. Оваа година, од страна на Секторот изготвени се 11 информации, 
како и извештаи поврзани со нормативната дејност, а континуирано се давани и правни 
мислења и насоки за постапување во овој домен. 

Секторот за судски постапки и имотно-правна заштита евидентираше 3.864 тужби против 
Министерство за внатрешни работи, од кои најголем дел – 3.528 се однесуваат на 
надоместоците од работен однос, како што е надоместокот на трошоци за исхрана за 
ноќна работа, надоместоците за прекувремена работа, исплата на бонус плата  и слично. 
Одделението за управување со човечки ресурси реализираше постапки за вработување 
на 240 лица, а по основ на пензионирање донесени се вкупно 934 решенија. Во рамки на 
организациските единици за потребите на Министерството изготвени се 263 решенија за 
распоредување, спроведени се 58 интерни огласи и спроведени се 31 дисциплинска 
постапка, во чии рамки изречен е отказ на девет работници. 

Одделението за стручно оспособување и усовршување континуирано изготвуваше 
решенија, телеграми и извештаи од овој домен, при што преземени се активности за 
организирање и спроведување на обуки, изработка на годишни планови и извештаи, како 
и активности за организација и систематизација на работните места.  

Оваа година за одбележување се отпочнати активности од проектот „Градење на 
хибриден професионален едукациски систем во Министерството за внатрешни работи“ 
кои се спроведуваат во соработката со ОБСЕ, за што континуирано се одржуваа состаноци 
со Координативниот одбор и формирана е Комисија и по спроведен оглас избрани се 26 
хибридни обучувачи. 
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1.6. ОДДЕЛ ЗА ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА, КРИМИНАЛИСТИЧКИ ИСТРАГИ И 
ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРДИ 

Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди 
како внатрешен контролен механизам постапува при утврдување на појави на 
незаконито, непрофесионално и неетичко постапување на вработените во 
Министерството. Одделот во континуитет работеше на документирање на 
пречекорувањето на законските овластувања на вработените, постапувајќи како по 
податоци, информации и сознанија кои самостојно ги прибира, така и по добиени 
претставки, пријави и известувања од граѓани, вработени во МВР, невладини 
организации, правни лица, барања од јавни обвинителства и други субјект. 

Табеларен приказ бр.11 – Активности на Оддел за внатрешна контрола, криминалистички истраги и 
професионални стандарди 

 

Доставени претставки 2022 година 
1.269  преземени мерки при испитување на случаи на посочени пречекорувања на 

овластувања и злоупотреби на службената положба и овластување    

877   писмено поднесени претставки од граѓани 

244  усно поднесени претставки од граѓани 

138  анонимни поднесоци 

82  поднесоци од адвокати 

31  претставки од правни лица 

33  претставки од Народен правобранител 

7  писмени реакции од невладините организации доставени преку Хелсиншкиот 
комитет за човекови права 

395  поднесоци од вработени во Министерството, каде во службени материјали се 
укажува на неправилности/незаконитости сторени од вработени во МВР 

Постапување по доставени претставки 
510  случаи наводите се неосновани 

208 предмети нема доволно докази за да се потврдат или отфрлат наводите, 

99  случаи се основани 

84  се делумно основани 

15  случаи се решени на друг начин (се повлечени, било претходно постапено, нема 
основ за постапување или не се во надлежност на Одделот) 

Исход од утврдени неправилности 
468  изречени задолжителни мерки за поведување на постапка за утврдување на 

дисциплинска одговорност против вработени 
388  во текот на постапките на лица им е изречена мерка укажување, 

56  изречена е мерка на вработени за покренување на постапка за надомест на 
штета (материјална одговорност) 

46  изречена им е задолжителна мерка вработени за оддалечување, односно 
суспендирање од работно место до завршување на дисциплинската постапка 

53  работници упатени на психолошко-психијатриски преглед 

36  одземено им е службеното оружје на вработени 
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Претставници од Одделот учествуваа во 314 (340)1 расправи кои се поврзани со водењето 
на дисциплинските постапки, а во случаите кои имаат обележје на кривично дело, од 
страна на Одделот поднесени се 17 (17) кривични пријави против 29 (43) вработени во МВР 
за сторени 20 (21) кривични дела, од кои по пет кривични дела ,,злоупотреба на 
службената положба и овластување“ и „примање поткуп“, четири кривични дела 
,,малтретирање во вршење на служба“, две кривични дела „фалсификување службена 
исправа“ и по едно кривично дело „несовесно работење во службата“, „разбојништво“, 
„проневера во службата“ и „лажно пријавување на кривично дело“. Покрај ова,  изготвени 
и доставени се 289(231) известувања до Основните јавни обвинителства, од кои 93 (81) се за 
известување на надлежен јавен обвинител за негово запознавање и постапување, а 
196(150) известувања се доставени по барање на OJO. 

Одделот постапи по вкупно 52(63) поднесоци за употребена физичка сила врз граѓани, при 
што утврдено е дека 28 (19) поднесоци се неосновани, во 20 (40) случаи поради недостиг на 
докази не може да се утврдат наводите за употребена физичка сила, два поднесоци се 
делумно основани, додека четири (четири) претставки се основани, за што се поднесени 
кривични пријави за сторени четири кривични дела „малтретирање во вршење на 
служба“.   

Оваа година, Одделот излезе на местото на настанот на 42 (50) случени сообраќајни 
незгоди во кои учествувале возила сопственост на Министерството, при што во однос на 
истите изречени се задолжителни мерки да бидат поведени 20 (11) постапки за 
утврдување на материјална одговорност.  

Одделот постапуваше по наредби на Министерот и плански вршеше контрола на 
организациските единици на МВР, при што во случаите каде се утврдени неправилности 
изречени се соодветни мерки, а контролни мерки се преземени и во делот на 
поставувањето на полициските службеници и спроведувањето на плановите за 
обезбедување на јавните собири, како и обезбедувањето на Локалните избори во Тетово 
и подрачјето на ОВР Дебар. 

Во делот на останатите активности за одбележување е изготвувањето на 
Антикорупциска програма на Министерството за внатрешни работи за 2022 година и 
акцискиот план за имплементација, каде во основа на програмата се препораките од 
извештајот на ГРЕКО за евалуација на Северна Македонија – петти круг на тема 
„Спречување на корупцијата и промовирање на интегритетот кај централната власт 
(највисоките извршни функции) и органите за спроведување на законот“. Помошникот 
министер на овој Оддел активно учествуваше на презентацијата на Република Северна 
Македонија за билатералниот скрининг пред Европската Комисија во Брисел во делот на 
„Антикорупциска програма“ од Поглавје 23, а оваа година завршена е и постапката за 
имплементацијата на стандардот МКС EN ISO 9001:2015, при што Одделот се стекна со 
сертификат за успешно имплементиран систем за менаџмент со квалитет.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Податоците во заградата се однесуваат на 2021 година 
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1.7. ОДДЕЛ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА 

Одделот за финансиски прашања во 2022 година го спроведуваше финансирањето на 
Министерството за внатрешни работи со средства обезбедени со Буџетот и сопствени 
приходи, кои се остваруваат по основ на продажба на пасоши, плативи обрасци, 
регистарски таблици и сл. Во Одделението за буџетска координација се изготвија 
годишни и месечни планови на Буџетот за 2022 година и се доставија до Министерството 
за финансии. Буџетот на МВР за 2022 година беше објавен и на веб страната на 
Министерството. Согласно Правилникот за начинот на спроведување на општите 
финансиски процеси се донесе решение за внатрешна распределба на вкупниот одобрен 
Буџет за 2022 година, а согласно извршениот Ребаланс на Буџетот, беа изготвени пет 
решенија за внатрешна распределба на вкупниот одобрен буџет.  

Изготвени се и два Регистри на овластување на МВР во кој се евидентирани сите лица кои 
имаат добиено решенија за генерално овластување од финансиска област и 35 Анекси на 
Регистер на овластување на МВР на лица по изготвено решение за давање генерално под 
овластување од финансиска област. 

Годишниот финансиски извештај за воспоставување на системот на финансиско 
управување и контрола за 2021 година, Планот за воспоставување на системот за 
финансиско управување и контрола и Предлог-буџетска пресметка на МВР за 2023-2027 
година се доставени до Министерството за финансии. На месечна основа доставени се 
извештаи за обврските по сите сметки на МВР спрема добавувачи и пријавувани во 
Министерство за финансии on-line преку апликација ЕСПЕО (Електронски систем за 
пријавување и евиденција на обврски). Одделението за плати вршеше навремена исплата 
на бруто плати, исплата на налози за службени патувања во земјата и во странство, 
отпремнини за вработени по основ пензионирање во 2022 година. Реализирана е исплата 
на бонус плата за 2021 година за вработени кои оствариле над 150 часа прекувремена 
работа, а беа изработени и акти и пресметки по барања на вешти лица, извршители, 
надлежни служби за правни работи, а издадени се и потврди и заверени документи од 
банки и други институции за висина на плата и други документи врз основа на барања. 

Во текот на годината продолжија со реализација активности во врска со проектот за 
преземање на податоците за стажот на осигурување и платите (пријави М4) од страна на 
Фондот за пензиско и инвалидско осигурувања за вработените во МВР согласно 
Меморандумот за деловна соработка, за што обработени се предмети за 67 активни 
вработени.  

Одделението за сметководство и попис го спроведе редовниот годишен попис на средства 
и извори на средства, изготви интегриран извештај, а изготвена е и завршна сметка за 
2021 година за сметки на основен буџет, сметка на самофинансирачки активности, 
сметки на донации. Изготвен е Акциски план за спроведување на пописот за 2023 година, 
и решенија за формирање на Централната комисија на МВР, БЈБ, Секторите за внатрешни 
работи и Регионалните центри за гранични работи. Се продолжи со имплементација и 
развој на модулот за финансиско и материјално сметководство и модулот за баркодиран 
попис во софтверот за деловно работење ЕРП.  

Во текот на 2022 година, согласно барањата на стандардот за квалитет МКС ЕN ISO 
9001:2005 беа спроведени интерни проверки од страна на Единицата за управување со 
квалитет, а од страна на сертифицирано тело АМ-ЦЕРТ-Скопје беше спроведена 
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надзорна проверка на Системот за менаџмент со квалитет. Согласно препораките 
содржани во Конечниот извештај на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија 
на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година донесено е 
Упатство за сметководствени политики во МВР и Упатство за начинот на евидентирање 
и вреднување на залихите на материјалите, резервните делови и ситниот инвентар во 
магацините на МВР и се  објавени на ИНТРАНЕТ на МВР. Прирачникот на Одделот за 
финансиски прашања е ажуриран со направените промени, и е доставен до Единицата за 
управување со квалитет за објава на веб порталот на МВР.  

Во текот на 2022 година, вработените од Одделот за финансиски прашања, земаа активно 
учество во обуки од областа на финансиското работење, со цел унапредување на 
компетенциите и континуирано усовршување, спроведени од страна на консултантски 
бироа за финансиски и сметководствени работи на кои се претплатени. Спроведени се 
обуки за вработените од Одделенијата за заеднички работи при СВР за работа во 
софтверот за деловно работење ЕРП во делот на платните обрасци, баркодираниот попис, 
како и обука на вработените при СВР и РЦ во делот на вработени согласно измените во 
Колективниот договор кои беа имплементирани во софтвер за плати. На барање на 
раководители од СВР Битола, Куманово и Велес, беа одржани обуки за нови вработени во 
делот на внес на часови за плата и боледувања. 
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1.8. ОДДЕЛ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

Одделот за прекршоци континуирано преземаше активности за водење на прекршочната 
постапка и изрекувањето на прекршочните санкции во 2022 година, со имплементација 
на одредбите од Законот за прекршоци, Законот за општа управна постапка и другите 
процесни и материјални прописи кои се во надлежност на комисиите како што се  
Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, Законот за прекршоците против 
јавниот ред и мир, Законот за патните исправи, Законот за лична карта, Законот за 
пријавување на живеалиште и престојувалиште на граѓаните, Законот за лично име, 
Законот за детективска дејност, Законот за гранична контрола, Законот за заштита од 
експлозивни материи, Законот за складирање и заштита од запаливи течности, гасови и 
материи, Законот за возила и Законот за заштита на населението од заразни болести.   

Во текот на 2022 година, ново отворени се 79.508 (139.806)2 прекршочни предмети, при што 
решени се вкупно 95.589 предмети, од кои дел се однесуваат на постапки кои биле 
отпочнати во 2021 година. Најголем дел од примените прекршочни предмети се за 
сторени прекршоци по Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата – 67.874 
(42.629), при што во оваа област решени се вкупно 53.489 (20.135) предмети.  

Одделот за прекршоци преземаше мерки и активностите за имплементација на 
стандардот МКС EN ISO  9001:2015, при што оваа година е реализирана „Цел за квалитет 
бр.1“, во чии рамки преземени се активности за спречување на ризици од евентуално 
попречување на активностите и отпочнат е процес за обука на работниците. Во текот на 
2022 година извршена е надградба на софтверот на Апликацијата на прекршочни 
предмети и прекршочни постапки, имплементирана е Процедурата за контрола и надзор 
на работата на одделенијата број 19-48840/1 од 15.062020 година, спроведени се надзори и 
проверки и преземени се активности за надградба на институционални капацитети во 
одделенијата за прекршоци. 

1.9. ЦЕНТАР ЗА ОБУКА 

Центарот за обука реализираше активности кои беа планирани согласно Стратешкиот 
план на Министерството за внатрешни работи, Стратегијата на Центарот за обука, 
барањата за обуки од организациските единици за управување со човечки ресурси, 
специфичноста на областите за кои се вршат обуките и врз основа на претходно 
изготвените наставни програми и планови, при што беа спроведени основни и 
континуирани обуки за потребите на работниците во организациските единици во 
Министерството. 

Оваа година беше финализирана основната обука за полицаец генерација 2021/2022 која 
успешно ја завршија 590 кандидати за полициски службеници. Во делот на 
континуираните обуки, обуките заради оспособување на работник за самостојно вршење 
на работите и обуки за менаџмент во безбедноста реализирани се вкупно 44 обуки за: 
ментори, ракување со оружје, теренски оценувачи, откривање на украдени и 
фалсификувани моторни возила, справување со пожари, обука за обучувачи, обука за 
раководни работници-оценувачи, комуникација со заедниците, присилно запирање на 
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возила со Стингер, обуки во рамки на проектот „Сина храброст“ и обука за системи за 
менаџмент со квалитет, на кои присуствуваа 854 учесници.   

Центарот преку свои претставници во континуитет активно учествува во заеднички 
проекти, соработува и добива поддршка од меѓународни организации и други полициски 
институции. 

Во текот на годината од страна на вработените во Центарот изготвени се шест нови 
наставни програми и ревидирана е една наставна програма за реализација на потребните 
обуки, со сите потребни задачи за учење и тестови за мерење на компетенции.  

1.10. ОДДЕЛ ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ 

Одделот за општи и заеднички работи активно учествуваше во сите процеси за 
реализација на предвидените заложби на Министерството за подобрување на условите 
за работа на вработените, како и во насока на создавање на енергетско ефикасни објекти 
и заштита на животната средина, биодиверзитет на природата и подигнување на 
еколошката свест. Во 2022 година, од страна на Одделението за имот, изградба и 
одржување беа изведени градежни работи на седум објекти (Оддел за заштита на 
определени личности и објекти, потоа ОВР Радовиш, ЕВР Карпош, ОВР Берово, ОВР 
Делчево и ОВР Свети Николе) како и реконструкција на управните служби со седиште во 
Македонска телевизија и на Центарот за обука Идризово. Од страна на Одделението за 
јавни набавки и примена на стандарди спроведени се набавки за телекомуникациски 
услуги со нов концепт, како и набавка на најсовремен систем за идентификација на 
отпечатоци за препознавање на лица (АФИС).  
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2. СОСТОЈБИ СО КРИМИНАЛ, ЈАВЕН РЕД, 
СООБРАЌАЈ И ГРАНИЧНА БЕЗБЕДНОСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С т р а н и ц а  | 29 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2022 

2.1. СОСТОЈБИ И ДВИЖЕЊЕ НА КРИМИНАЛИТЕТОТ 

 

На подрачјето на Република Северна Македонија во текот на 2022 година беа 
регистрирани 21.545 (23.058)3 кривични дела, што претставува намалување на 
криминалитетот за 6,6% споредбено со 2021 година, а воедно и најмал број на 
регистрирани кривични дела во изминатите 20 години. Стапката на вкупниот 
криминалитет изнесува  1.173 пресметано на 100.000 жители. 

ВКУПЕН КРИМИНАЛИТЕТ ПО ОРГАНИЗАЦИСКИ ЕДИНИЦИ ЗА 2022 ГОДИНА 
Кривични дела 

СВР Вкупно    Со познат сторител Со непознат сторител Сторители 
Скопје 9.671 2.480 7.191 3.973 

Битола 2.884 1.032 1.852 2.698 

Велес 1.096 437 659 889 
Куманово 1.293 752 541 1.084 

Охрид 1.613 900 713 1.486 
Струмица 1.084 632 452 1.048 

Тетово 1.876 1.299 577 2.042 
Штип 1.949 867 1.082 1.670 

ОСОСК 79 79 - 180 

Вкупно 21.545 8.478 13.067 15.070 

Табеларен приказ бр. 12 – Вкупен криминалитет по организациски единици (2022) 

Во рамки на реализираните кривични дела, мерки на кривичен прогон се преземени 
против 15.070 (17.302) сторители, од кои 150 се правни лица, а 937 се деца, што резултираше 
со реализација на вкупно 11.563 кривични дела, како и дополнително расветлување на 385 
кривични дела од минати години. Со тоа постигната е вкупна ефикасност од 55,5%, а 
значајно е да се напомене дека годинава е забележано намалување за 18,3% на 
кривичните дела извршени од деца, односно регистрирани се 662 кривични дела.  

                                                      
3 Податоците во заградата се однесуваат на 2021 година 
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Најзастапени се кривичните дела од 
областа на класичниот криминалитет кои 
годинава имаат учество од 88,1% во 
вкупниот криминалитет, по што 
следуваат кривичните дела од областа на 
економскиот криминал, кои учествуваат 
со 6,4% и делата од недозволена трговија 
со учество од 4,4% во вкупниот 
криминалитет.  

Број на кривични дела (КД) по области на криминал 

КРИМИНАЛИТЕТ 

Кривични 
дела 

промена % 

Пријавени 
сторители 

промена % 

% од вкупен 
криминал 

2022 2021 2022 2021 2022 2021 

Класичен криминалитет 18.978 18.129 4,7 ↗ 12.144 11.592 4,8 ↗ 88,1 78,6 
Економски криминалитет 1.381 3.857 -64,2 ↓ 1.557 4.440 -65 ↓ 6,4 16,7 

Организиран криминалитет 239 194 23,2 ↗ 342 271 26,2 ↗ 1,1 0,8 
Недозволена трговија 943 875 7,8 ↗ 1.025 989 3,6 ↗  4,4 3,8 

КД против државата 4 3 33,3 ↗ 2 10 -80 ↓ 0,02 0,01 

ВКУПНО 21.545 23.058 -6,6 ↓ 15.070 17.302 -13 ↓  

 

Табеларен приказ бр. 13  - Број на кривични дела по области на криминал 

Најголемиот број од кривичните дела се регистрирани на подрачје на СВР Скопје каде 
бележиме намалување на инкриминациите за 5,7% во однос на 2021 година, по што следат 
подрачјата на СВР Битола, СВР Штип и СВР Тетово. Годинава бележиме пораст на 
кривичните дела само на подрачјето на СВР Битола за 8,2%, додека кај останатите Сектори 
за внатрешни работи криминалитетот е во намалувачки тренд. Намалувањето е 
најизразено на подрачјето на СВР Куманово каде делата се намалени за 16,7%, СВР Велес 
за 14,6% и СВР Струмица со намалување од 13,2%. 

Состојби со криминалитет по организациони единици (СВР) 
 Кривични дела 

 

Пријавени сторители 
 

2022  2021 промена во % 2022 2021 промена во % 
Скопје 9.671 10.257 -5,7 ↓ 3.973 5.634 -29,5 ↓ 

Битола 2.884 2.665 8,2 ↗ 2.698 2.106 28,1 ↗ 
Велес 1.096 1.283 -14,6 ↓ 889 1.099 -19,1 ↓ 

Куманово 1.293 1.552 -16,7 ↓ 1.084 1.479 -26,7 ↓ 
Охрид 1.613 1.813 -11 ↓ 1.486 1.687 -12 ↓ 

Струмица 1.084 1.249 -13,2 ↓ 1.048 1.310 -20 ↓ 
Тетово 1.876 2.030 -7,6 ↓ 2.042 2.093 -2,4 ↓ 

Штип 1.949 2.161 -9,8 ↓ 1.670 1.754 -4,8 ↓ 
ОСОСК 79 48 64,6 ↗ 180 140 28,6 ↗ 

Вкупно 21.545 23.058 -6,6 ↓ 15.070 17.302 -13 ↓ 

Табеларен приказ бр. 14  - Број на кривични дела по организациони единици 
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2.2. КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ ДРЖАВАТА 

Одржувањето на националната безбедност, навременото детектирање и справување со 
појавните облици на тероризмот, е еден од клучните приоритети за постапување на 
Министерството. Во рамки на оваа област, Секторот за борба против тероризам, насилен 
екстремизам и радикализам активно учествуваше во Националниот комитет за 
спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам, остваруваше 
координирана соработка со Националниот координатор на Владата и меѓународно 
соработуваше со Интерпол, Европол и СЕЛЕК. 

Во текот на последниот квартал од 2022 година, државата се соочи со зачестени хибридни 
закани, односно лажни дојави за поставени експлозивни направи во основни, средни 
училишта, градски автобуси на ЈСП, државни институции, трговски и спортски центри,  
меѓународен аеродром во Скопје и други. Во рамки на преземените мерки и активности, 
поднесени се три кривични пријави против три лица за сторени кривични дела 
„тероризам“. Поради зачестените хибридни закани, на иницијатива на Советот на 
безбедносно-разузнавачката заедница, формирана е работна група - оперативен тим, во 
чиј состав се претставници од ИТ-секторите на Агенција за разузнавање, Агенција за 
национална безбедност, Биро за јавна безбедност, Воено безбедносно разузнавање и 
Канцеларија на Премиерот при Влада на Република Северна Македонија. 

Во извештајниот период кривично пријавено е и лице кое на интернет платформа 
објавило јавно достапни видеа кои претходно сам ги креирал, со содржина која укажува 
на поставена бомба во трговски центар во Скопје. 

Во 2022 година откриени се четири кривични дела против државата, од кои две кривични 
дела за „предизвикување национална расна и верска омраза, раздор и нетрпеливост“ и по 
едно кривично дело за „учество во странска војска, полиција, паравоени или 
параполициски формации“ и „неовластено влегување во воени објекти и правење скици 
или цртежи на воени објекти и борбени средства“. Во рамки на кривичните дела мерки на 
кривичен прогон се преземени против двајца сторители, кои делата ги извршиле преку 
социјалната мрежа со повикување и поттикнување учество во активности на Исламската 
држава или со фотографирање воен воздухоплов. За делата „предизвикување омраза, 
раздор или нетрпеливост врз национална, расна, верска и друга дискриминаторска 
основа“ поднесени се кривични пријави против непознат сторител за извршено 
оштетување на крст и поставен транспарент. 
 

2.3. ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ 

Во областа на организираниот криминал во 2022 година беа откриени 239 (194)4 кривични 
дела, за што мерки на кривичен прогон се преземени против 342 (271) сторители што 
претставува зголемување на откривачката функција за 23,2% кое се должи на зајакната 
оперативна активност на национално и регионално ниво, при откривање на кривичните 
дела за криумчарење мигранти. 

Организираните криминални групи и нивното делување се следени преку спроведување 
на комплексни полициски операции за нивно спречување, кои резултираа со значаен број 
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на сузбиени криминални групи. Во 2022 година сузбиени се 15 организирани криминални 
групи, во рамки на кои кривично се пријавени вкупно 83 лица. Најголем дел од групите, 
вкупно 12 биле инволвирани во недозволената трговија со дрога, а по една организирана 
криминална група криминално дејствувала во доменот на криумчарење мигранти, 
корупција и културно наследство.  

Во недозволената трговија со дрога постигнати се значајни 
резултати и се сузбиени 12 организирани криминални 
групи. Осум криминални групи делувале на 
меѓународно, а четири групи делувале  на  
национално ниво. Најголем дел  од групите 
(седум) биле инволвирани во недозволена 
трговија со марихуана, потоа две во 
недозволена трговија со кокаин, а по една група 
била инволвирана во недозволена трговија со 
хероин, прекурзори и инсталирање на нелегална 
лабораторија за производство на синтетички 
дроги. Во рамки на сузбиените групи кривично се 
пријавени 46 лица, меѓу кои тројца државјани на 
Косово, двајца државјани на Р.Албанија и едно лице со двојно 
државјанство (македонско и албанско).  

Во областа на криумчарење мигранти, во овој период сузбиена е 13 члена организирана 
криминална група која подолг временски период организирала криумчарење на 
мигранти по потекло од Авганистан, Пакистан, Сирија, Индија и други земји. Групата 
делувала на национално ниво и криумчарела мигранти од територија на Р.Грција, низ 
територија на Република Северна Македонија кон Р.Србија. Членовите на групата 
добивале информации за поставеноста на полициските патроли од страна на 
полициски службеник, кој е кривично пријавен за помагање. Против лицата преземени 
се мерки на кривичен прогон за сторени кривични дела „организирање на група и 
поттикнување на извршување на делата трговија со луѓе, трговија со дете и 
криумчарење на мигранти“ и „криумчарење на мигранти“. 

Во областа на корупцијата сузбиена е 12 члена група- 
полициски службеници од ГП Табановце, кои кривично 
се пријавени за сторени кривични дела „злосторничко 
здружување“, „примање поткуп“, „злоупотреба на 
службената положба и овластување“ и 
„поттикнување“. Групата била предводена од 
командир на граничен премин и раководител на 
смена. Членовите на групата при вршење на 
гранична контрола, дозволувале премин на 
државната граница на лица и возила кај кои биле 
утврдени неправилности, а за возврат добивале 
одредена сума парични средства преку банкарски 
трансакции или преку лице вработено во експозитура на 
осигурителна компанија која е лоцирана на самиот граничен 
премин.  
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Културното наследство беше исто така приоритет и притоа е 
сузбиена е 12 члена организирана криминална група 
инволвирана во вршење на криминални активности 
против културното наследство и природните 
реткости, која подолг временски период 
делувала на подрачјето и околината на Прилеп, 
Струмица, Пробиштип, Неготино, Куманово, 
Свети Николе, Кавадарци и Кочани. Членовите 
на групата континуирано разменувале 
информации за локалитети, метал детектори и 
други апарати и алати, договарале и вршеле 
истражувања на различни локации и нуделе на 
продажба поединечно или групно повеќе предмети. 
Предметите ги продавале на заинтересирани лица во државата и странство, а 
продажбата ја вршеле со лични средби. Во рамки на преземените мерки извршени се 
претреси на 27 локации кај 23 лица, при што пронајдени и одземени се археолошки 
предмети, монети, метални предмети, фигури, опрема и метал детектори, скици, мобилни 
телефони и СИМ картички, оружје, муниција, тревкаста материја, вага и природни 
реткости во вид на камења.

2.4. КОРУПЦИЈА И ПЕРЕЊЕ ПАРИ 

2.4.1. Корупција 

Корупцијата е национален приоритет за кој мерки преземаат повеќе надлежни 
институции. Борбата со корупција претставува клучен стратешки приоритет и на 
Министерството за внатрешни работи, при што и оваа година плански, координирано и 
насочено беа интензивирани активностите за откривање и спречување на истата. 

Потврдата за целокупните заложби и афирмација за сработеното е видлива и преку 
извештајот на Транспаренси интернешнал во 2022 година, според кој Индексот за 
перцепција на корупцијата како водечки глобален индикатор за нивото на корупција во 
јавниот сектор, ја рангира нашата земја на 85 место, што укажува на подобрување на 
состојбата во однос на 2021 година, кога нашата земја беше рангирана на 87 место, а 
воедно претставува највисок рејтинг од 2016 година. Согласно овој извештај, годинава 
нашата земја бележи подобар резултат во однос на Р. Србија, Р.Албанија и Босна и 
Херцеговина, додека послабо рангирани сме од Р. Црна Гора, Р. Бугарија и Р. Косово. 
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Во рамките на оваа област, во текот на 2022 година сузбиена е организирана криминална 
група во која членувале 12 полициски службеници кои подолг временски период, 
заеднички и координирано дозволувале премин на државната граница на лица и возила 
кај кои биле пронајдени неправилности, а за возврат добивале одредена сума парични 
средства, како и други подароци и поволности.  
Покрај напорите за сузбивање на организираните облици на корупција, не изостанаа и 
резултатите во делот на санкционирање на поединечните случаи на коруптивно 
однесување, при што годинава откриени се вкупно 133 кривични дела, а кривично се 
пријавени 186 сторители, од нив 180 се физички и шест правни лица, кои причиниле 
материјална штета од над 227,8 (1495) милиони денари. 
Овој вид на инкриминации во најголем број се извршени од страна на вработени во 
државни институции, јавни установи и претпријатија, правни лица, единици на 
локалната самоуправа, кои се инволвирани во коруптивни активности во областа на 
стопанските дејности и процеси, урбанизмот, образованието, полициското работење, 
земјоделството, шумарството и водостопанството, потоа во областа на здравството, 
административното работење, даночните обврски, издавањето на дозволи и лиценци и 
останати јавни услуги.  
Најголема застапеност имаат злоупотребите на службената положба кај кои се присутни 
коруптивни елементи и истите учествуваат со 64,7% во вкупниот број на коруптивни дела. 
Откриени се 86 коруптивни злоупотреби, од кои најголем дел на подрачјето на СВР 
Штип–21, потоа СВР Скопје–19, СВР Охрид–15, а 11 кривични дела се откриени од страна 
на Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал, додека во помал број се 
регистрирани на подрачјата на СВР Куманово-шест, СВР Битола и СВР Тетово-по пет, 
како и СВР Струмица – четири злоупотреби. За делата кривично се пријавени 118 физички 
и три правни лица, а зголемување е евидентирано кај причинетата материјална штета 
која оваа година изнесува над 165,2 милиони денари.  
Значаен сегмент во анализата на коруптивните активности се и кривичните дела 
„несовесно работење во службата“, со коруптивни елементи, при што регистрирани се 19 
кривични дела со чие извршување предизвикана е материјална штета над 45,4 милиони 
денари и кривично се пријавени 25 сторители. Покрај ова откриени се и пет кривични 
дела „злоупотреба на постапката за јавен повик, доделување на договор за јавна набавка 
или јавно-приватно партнерство“, четири дела „проневера во службата“ и две кривични 
дела „измама на штета на средствата на Европската заедница“. 

 
Во делот на класичната корупција реализирани се 17 кривични дела, од кои 10 дела 
„примање поткуп“, за кои кривично се пријавени 17 сторители кои во својство на 
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полициски службеници, вработен во општина, даночен инспектор, советник во Државен 
инспекторат за земјоделие и фармацевтски техничар примиле поткуп во рамки на 
извршување на својата службена должност. Потоа, реализирани се четири кривични дела 
„давање поткуп“, сторени од четири физички лица кои нуделе поткуп на полициски 
службеници, на службеник во единица на локална самоуправа и вработен во авто школа, 
едно кривично дело „примање награда за противзаконито влијание“ извршено од лице 
кое со лажно претставување и ветување за издавање одобрение за набавка на огнено 
оружје успеало од четири лица да изнуди парични средства, како и по едно дело 
поттикнување на примање поткуп и соизвршителство во давање поткуп извршени од 
полициски службеник и физичко лице. 

2.4.2. Перење пари 

Кривичните дела „перење пари и други приноси од казниво дело“ оваа година бележат 
значително намалување. Регистрирано е едно кривично дело, за што кривично е 
пријавено физичко лице кое ги извршило и кривичните дела „фалсификување исправа“ 
и „употреба на исправа со 
невистинита содржина“, во постапка 
во која од страна на седум лица 
преку несовесно работење му било 
овозможено регистрирање на 
товарно моторно возило. Минатата 
година,  беа регистрирани шест 
кривични дела, за кои кривично беа 
пријавени десет сторители.  

 

2.5. КРИУМЧАРЕЊЕ МИГРАНТИ И ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ 

2.5.1. Криумчарење мигранти 

 2022 година 2021 година промена во % 

Откриени случаи 107 64 67,2%  ↗ 
Број на кривични дела 79 49 61,2% ↗ 

Број на сторители 122 77 58,4% ↗ 
Број на мигранти 1.454 815 78,4% ↗ 

ОКГ 1 2 -50% ↓ 

Табеларен приказ бр. 15  - Број на откриени случаи криумчарење на мигранти, кривични дела и сторители 

Како одговор на зголеменото присуство на илегалните мигранти на нашите граници и 
територија, беше зајакната и оперативната активност на стратешко и регионално ниво, 
која резултираше со зголемена ефикасност на откривачката функција. Криумчарењето 
мигранти бележи пораст (зголемен е бројот на откриените случаи, кривичните дела и 
сторители и бројот на спречени криумчарени мигранти) и тоа бројот на откриените 
случаи-107 e зголемен за 67,2%, а бројот на спречени мигранти за речиси 80%.  Во рамки на 
откриените случаи  сузбиена е 13 члена организирана криминална група. 

Најголем број од случаите-73% се откриени од страна на полициски службеници од 
Регионален центар „Југ“ чија ефикасност се должи на заедничкото делување на мешани 
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патроли со странски полициски службеници од осум земји кои вршат засилен надзор на 
јужниот дел од државната граница. Со реализираните случаи спречено е криумчарење на 
вкупно 1.454 мигранти, а според структурата доминираат мигрантите од Сирија-759, 
Пакистан-405, Индија, Авганистан и Куба. 

Модусот на делување на криумчарење на мигрантите е нивно прифаќање на претходно 
утврдени и договорени локации во Атина-Р. Грција, од каде организирано се носат во 
близина на граничната линија со Република Северна Македонија и пеш остваруваат 
илегален влез. Потоа се преземаат со моторни возила и се носат до северниот дел од 
државата (села во близина на границата со Р. Србија). Транспортот се врши со патнички 
возила на кои се поставени лажни или пак регистарски ознаки од други возила, а во мал 
број случаи и со товарни возила и комбиња, а возачите откако ќе ги забележат 
полициските патроли, ги оставаат возилата со мигрантите покрај патот и се даваат во 
бегство. 

Правци на движење на криминалните групи кои се занимаваат со криумчарење на 
мигранти е патниот правец Гевгелија-Скопје-Куманово, особено магистралните патишта 
Гевгелија-Демир Капија и Марвинци-Удово, клучката Миравци, наплатните рампи 
Смоквица и Демир Капија, регионалниот пат Неготино-Градско, а дел од мигрантите се 
откриени и во реонот на Струмица и патните правци Струмица-Штип-Свети Николе-
Куманово. Во северниот дел од државата, места каде се откриени криумчарените 
мигранти се бензинските пумпи во близина на автопатот Куманово-Граничен премин 
„Табановце“, место викано „Обиколница“, селата Долно и Горно Коњаре и магистралниот 
пат Куманово-Крива Паланка. 

2.5.2. Трговија со луѓе 

Министерството презема значителни напори за исполнување на стандардите за 
сузбивање на трговијата со луѓе. Преземените активности резултираа со зголемена 
откривачка функција на кривичните дела „трговија со луѓе“ и „трговија со дете“ во 2022 
година, за разлика од 2020 и 2021 година кога немаше откриено случаи.  

Во тековната година, беа откриени пет случаи во кои децата се принудувани на вршење 
сексуална експлоатација и склучување принудни бракови, а во еден случај дете е 
принудено на питачење. Питачењето како појава е застапено во голема мера, најчесто се 
работи за деца од ромска националност, кои питачат во придружба на родителите, заради 
што се отежнува и нивната класификација како кривични дела „трговија со дете“ и за 
истите се поднесуваат мерки за запуштање и малтретирање на дете.  

За пријавените случаи, регистрирани се седум кривични дела „трговија со дете“, а мерки 
на кривичен прогон се преземени против 13 лица. Жртви на овие кривични дела се пет 
деца, од кои едно е душевно болно лице, а според полот, четири жртви се од женски, а 
едно е од машки пол.  

Република Северна Македонија претставува крајна дестинација за лица од женски пол 
кои емигрираат од соседните и источно европските држави (Русија, Албанија, Молдавија, 
Украина, Србија, Косово) кои поседуваат дозвола за привремен престој на странец по 
основ вработување како хостеси во угостителски објекти и ноќни барови во Тетово, 
Гостивар, Охрид и Струга.  

Со цел откривање на странски државјанки кои нелегално престојуваат и работаат како 
танчерки и пејачки, во текот на 2022 година, спроведени се 27 акциски контроли во 38 
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угостителски објекти. Сите контроли се спроведени во западниот дел од државата и тоа 
16 се на подрачјето на Тетово, а 11 од контролите се спроведени во Гостивар. 

При извршените контроли затекнати се 311 странски државјанки, од нив, 192 лица (55 од 
Русија, 48 од Р.Албанија, 38 од Украина, 20 од Р.Србија, 18 од Молдавија, четири од 
Р.Косово, три од Колумбија, две од Р.Црна Гора и по една од Босна и Херцеговина, 
Узбекистан, Казахстан и Р.Бугарија) кои поседувале потврди за регулиран престој на 
странец по однос на вработување издадени од Министерство за економија, освен две (по 
една од Украина и од Р.Србија), на кои од страна на Основниот суд во Тетово им е изречена 
глоба за сторен прекршок „незаконски престој“ согласно Законот за странци.   

Акциски контроли во УО (странски државјанки) 

  2022 г. 2021 г. 2020 г. 2019 г. 
Акциски контроли  27 32 24 45 

Контролирани угостителски објекти 38 13 14 68 
Откриени странски државјани (женски лица) 311 213 124 204 

Табеларен приказ бр.16  - Број на спроведени акциски контроли 

Кривичните дела трговија со луѓе бележат пораст во споредба со изминатите две години. 
Во текот на март и јуни 2022 година, регистрирани се два случаи и тоа во првиот случај 
повеќе лица од женски пол (државјанки на Република Северна Македонија, Русија, 
Украина и Р. Србија) биле принудувани на сексуална експлоатација од страна на 
сопственикот на угостителски објект каде што работеле, а во вториот случај жртвата е 
принудена на принуден брак. Против шест лица, од нив еден е сопственик на 
угостителски објект, преземени се мерки на кривичен прогон за сторени три кривични 
дела „трговија со луѓе“.  

Година Кривични дела сторители жртви 

2017 1 1 1 
2018 10 16 5 
2019 5 6 3 
2020 - - - 
2021 - - - 
2022 7 13 5 

Табеларен приказ бр.17  - Број на кривични дела „трговија со луѓе“ 

2.6. НЕДОЗВОЛЕНА ТРГОВИЈА СО ДРОГА И ОРУЖЈЕ 

2.6.1. Недозволена трговија со дрога 

Во областа на недозволена трговија со дрога постигнати се значајни резултати кои се 
огледаат во зголемување на бројот на сузбиени организирани криминални групи, 
спречени 10 меѓународни транспорти, откриени седум насади со марихуана и три 
лаборатории, а за одбележување се и откриените случаи на злоупотреби на контролирано 
производство на марихуана во правни субјекти.  

Врз основа на компаративните согледувања во однос на минатата година е констатиран 
тренд на зголемување на откривачката функција за 6,8%. Преземените мерки резултираа 
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со откривање на вкупно 749 (701)6 кривични дела, од кои 643 се кривични дела 
„неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги и психотропни 
супстанции и прекурзори”, 97 се кривични дела „овозможување на употреба наркотични 
дроги“ и девет дела се по чл.95-в од Закон за контрола на опојни дроги и психотропни 
супстанци. За откриените кривични дела, мерки на кривичен прогон се преземени против 
853 физички и девет правни лица.  

Во борбата со недозволена трговија со дрога сузбиени се 12 организирани 
криминални групи инволвирани во: 

Недозволена 
трговија со 
марихуана 

седум криминални групи (четири групи со меѓународен транспорт со 
почетна релација Р Албанија, а крајни дестинации биле Турција, Бугарија 
или Косово), додека една криминална група подрачје на с. Карбинци-Штип 
на парцела насадиле растенија „cannabis sativa“. 

Недозволена 
трговија со кокаин 

две криминални групи (една група со улично дилерство на подрачје на 
Тетово, а во ноември на територијата на Република Северна Македонија 
откриен е македонски државјанин - член на меѓународна криминална 
група, кој со повеќе лица во 2021 година организирал мрежа на 
препродавачи и посредници на метиламфетаимин и кокаин во 
Австралија). 

Нелегална 
лабораторија за 

производство на 
синтетички дроги 

една криминална група која на територија на Р Бугарија (Софија) 
инсталирале лабораторија за производство на амфетамин, метамфетамин 
и екстази, по што неовластено произведената синтетичка дрога ја 
продавале на територија на Р Бугарија, а дел транспортирале во 
Република Северна Македонија заради понатамошна продажба. 

Недозволена 
трговија со хероин 

една меѓународна криминална група која криумчарела хероин од  
Република Северна Македонија во Р Хрватска. 

Прекурзори една криминална група која од Кина извршила набавка на околу 20 тони 
прекурзори. 

Табеларен приказ бр.18  - Сузбиени ОКГ во недозволена трговија со дрога 

Во рамки на откриените кривични дела запленети се два тона и 973,7 килограми 
марихуана, 20.373 стебла, 1.128 и 4.329,65 семки од растението канабис, 2355,9 грама 
хероин, 2723,6 грама кокаин, 746,96 грама хашиш и 594,73 милилитри хашиш масло, 9.058 
грама амфетамин, 126,34 грама метамфетамин, 377 синтетички таблети (349 екстази, 16 
метамфетамин и 12 амфетамин), 299,05 милилитри метадон, 1.123 таблети тромадол, 589,8 
грама кофеин и 121,41 грама мешавина кофеин и парацетамол, 730,77 грама лидокаин, 49 
парчиња бупренорфин, 600 милилитри анхидрит на оцетна киселина и 2.500 милилитри 
сулфурна киселина, како и 1002,52 килограми БМК-прекурзори за добивање на 
амфетамински тип стимуланси. 

Спречени се 10 меѓународни транспорти, од кои седум за марихуана (заплена 337.509 
грама), најчесто на релација Р.Албанија-Р.Северна Македонија-Р.Грција или Р.Турција и 
по еден на кокаин (заплена 203,97 грама 2,6 грама марихуана, 2,46 хашиш и 13,99 грама 
мешавина на тутун и хашиш) на релација Холандија-Р.Северна Македонија, хероин 
(заплена 1.091 грам) на релација Р.Северна Македонија-Р.Хрватска и на прекурзори 
(заплена 1002,52 килограми) на релација Кина-Р.Турција-Р.Северна Македонија.  
Оваа година откриени се седум насади со марихуана каде се пронајдени 16.820 стебла 
„канабис“ и 187 семки. Покрај ова откриена е и лабораторија за производство на „cannabis 
sativa“ во објект (барака) во Скопје и две мини лаборатории во стан во Гевгелија и во куќа 

                                                      
6 Податоците во заградата се однесуваат на 2021 година 
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во село Кованци-Гевгелија, од каде се одземени еден килограм и 431,4 грама марихуана и 
51 стебло „cannabis sativa“. 

Во 2022 година, преземени се интензивни мерки и активности за откривање на 
злоупотреби од лиценцираните правни субјекти за одгледување канабис за медицински 
цели и нивни вработени (сопственици, управители, контролори и др.). Од страна на 
полициски службеници утврдени се неправилности во работењето и за недозволена 
трговија со дрога во седум правни субјекти, од кои по две на подрачје на Охрид и Битола 
и по едно на подрачје на Струмица, Струга и Кочани. Во сите овие случаи запленета е два 
тона и 561,1 килограм марихуана, 8.723 стебла „cannabis sativa“ и два милилитри хашиш 
масло. 

2.6.2. Недозволена трговија со оружје 

Министерството континуирано преземаше плански и насочени активности за сузбивање 
на криминалот со недозволената трговија со оружје. Во текот на 2022 година бројот на 
откриени кривични дела бележи зголемување за 12,4%, а бројот на сторителите е зголемен 
за 8,2%. Годинава откриени се вкупно 199 кривични дела, од кои 198 се „недозволено 
изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи“, едно кривично 
дело е класифицирано како „фалсификување на огнено оружје“, а мерки за кривичен 
прогон се преземени против 210 сторители. 

Во рамки на откриените дела запленети се 139 парчиња оружје, од кои четири автоматски 
пушки, три полуавтоматски пушки, два автомати, 73 пиштоли, два револвери, четири 
малокалибарски пушки, рачно изработена пушка, 34 ловни пушки, осум ловни карабини, 
четири воздушни пушки, рачен ракетен фрлач и три рачни бомби. Покрај ова, запленети 
се и 4.781 куршум, седум проектили, пет парчиња експлозив, 583,4 грама барут, шест 
детонаторски каписли, четири метри споро горечки фитил, 85.870 петарди, 541 
пиротехнички ракети, 228 огномети, два придушувачи, 38 рамки и девет делови за оружје. 

НТ со оружје 2022  2021  промена  во % 

Кривични дела 199 177 +12,4 ↗ 
Сторители 210 194 +8,2 ↗ 

Заплени на оружје 139 328 -236 ↓ 
Заплени на муниција 4.781 22.322 -78,6 ↓ 

Заплени на петарди 85.870 103.177 -16,7 ↓ 

Табеларен приказ бр.19  - Број на кривични дела и сторители од НТ со оружје 

Запалените со оружје и муниција бележат намалување во однос на 2021 година, а по вид 
на оружје, доминираат запленетите со пиштоли и  ловно оружје, додека заплената на 
автоматски и полуавтоматски пушки останува да биде ниска и е во намалување. 
Нелегалното оружје најчесто се открива при претрес на објектите за домување или 
времено престојување на сторителите, при што најчесто се работи за незаконско 
поседување на едно парче оружје и мал број на муниција.  

Оваа година не се сузбиени организирани криминални групи кои исклучиво се 
занимаваат со недозволена трговија со оружје. Во делот на поли криминалните облици, 
по основ за недозволена трговија со оружје кривично пријавени се и членови од ОКГ кои 
првенствено делувале во областите за недозволена трговија со дрога и културно 
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наследство. Во доменот на проектните активности, Министерството за внатрешни работи 
континуирано презема активности за јакнење на оперативните капацитети кои се 
надлежни за постапување во оваа област, при што посветено се работи и во доменот на 
активностите за спроведување на Патоказот за одржливо решение за нелегално 
поседување, злоупотреба и трговија со малото и лесно оружје (МЛО) и нивната муниција 
во Западен Балкан до 2024 година, како и имплементирањето на Националната 
стратегија и акцискиот план за контрола на малото и лесно оружје во Република Северна 
Македонија. 

2.7. КРИУМЧАРЕЊЕ АКЦИЗНИ И ДРУГИ ВИДОВИ СТОКИ 

Состојбите со криумчарењето на акцизните и други видови стоки бележат 
стабилизирачки тренд, при што бројот на откриените кривични дела е на исто ниво како 
и минатата година. 

Во текот на 2022 година откриени се 17 кривични дела, од кои 15 се за „криумчарење“,  а 
две за „прикривање на стоки кои се предмет на криумчарење и царинска измама“. По 
преземени мерки во областа кривично се пријавени 10 сторители, меѓу кои и едно правно 
лице. Во рамки на откриените кривични дела, запленети се 82 штеки цигари, 300 грама 
тутун, 104 конзерви арома наргиле, 58 грла добиток, 960 тегли мед,  500 килограми фстак, 
6.000 лед сијалици, 1.750 парчиња кеси, три кутии со детски играчки, потоа женски 
обувки, чанти и друга стока во вредност од над 715.000 денари и гуми во вредност од над 
238.000 денари. 

Криумчарењето вообичаено се врши двонасочно на сите гранични премини, при што 
најчесто се криумчарат акцизни и други трговски стоки кои имаат намена за широка 
потрошувачка на пазарот, а во Дебарскиот регион посебно карактеристичен е 
повеќегодишниот тренд со криумчарење на добиток. 

2.8. КЛАСИЧЕН КРИМИНАЛ 

2.8.1. Кривични дела против живот и телото 

Кривичните дела против животот и телото бележат намалување од 2,1%, односно 
регистрирани се вкупно 1.018 (1.040), за кои по преземени мерки и активности кривично се 
пријавени 1.119 (1.146) сторители и постигната е значително висока ефикасност на 
расветлување-99%. Најбројни се кривичните дела „телесна повреда“–681 кои се во 
минимален пораст од 1,6% во однос на 2021 година, а покрај ова регистрирани се и 137 (148) 
кривични дела „тешка телесна повреда“ за кои се пријавени 160 сторители, како и 133 (149) 
кривични дела „загрозување со опасно орудие при тепачка или караница“ со кривично 
пријавени 146 сторители.  

Убиства 

Во 2022 година извршени се 18 кривични дела "убиство", од кои само три се 
нерасчистени, сите на подрачје на Скопје. По преземени мерки расчистени се 15 убиства, 
што претставува високи 83% ефикасност, за кои кривично се пријавени вкупно 19 
сторители, од кои 17 се мажи и две жени, додека како жртви се јавуваат 18 лица.  

Најголем број на убиства се регистрирани на подрачје на СВР Скопје - седум, потоа СВР 
Тетово – четири, по две на подрачјата на СВР Битола и СВР Струмица, и по едно на 
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подрачјата на Секторите за внатрешни работи Велес, Куманово и Охрид. Во однос на 
начинот на извршување, сторителите во пет убиства употребиле огнено оружје (две се 
извршени со автоматска пушка), потоа седум убиства се извршени со употреба на ладно 
оружје, три со употреба на погоден предмет (секира, тесла и тврд предмет), две со примена 
на физичка сила и во еден случај убиството е извршено со употреба на остар предмет – 
стакло.  
Жртви на овие кривични дела се 18 лица, од кои 16 од машки пол и две од женски пол. 
Најстарата жртва е 93 годишен маж, најмладата жртва е три месечно бебе, а помеѓу 
жртвите се евидентирани и двајца странски државјани. Во седум случаи убиствата се 
извршени при семејно насилство, а две убиства се извршени врз малолетни лица. 

Самоубиства 

Во 2022 година бележиме намалување на бројот на извршени самоубиства за околу 12%, 
при што регистрирани се вкупно 105 (119) случаи, од нив најголем број на подрачје СВР 
Штип–26, каде евидентиран е пораст од 85,7%, по што следува СВР Скопје со 22, кои пак се 
во намалување за 50% во однос на минатата година. Останатите случаи се извршени на 
подрачјата на СВР Битола–16 (11)7, потоа СВР Струмица – 13 (13), СВР Тетово 11 (девет), по 
шест на подрачјата на СВР Куманово (15) и СВР Велес (шест), и најмал број на подрачјето 
на СВР Охрид – пет (седум). Најголем дел од самоубиствата и годинава ги извршиле лица 
од машки пол – околу 83%, чиј број е на исто ниво како и лани, а според начинот на 
извршување, нешто повеќе од половината од лицата си го одзеле животот со бесење, 18 
лица употребиле огнено оружје, во 14 случаи станува збор за скокање од височина, а во 
помал број за труење со отровни материи и давење во вода. Во најголемиот дел од 
случаите не се утврдени во целост вистинските причини, но во значителен процент како 
мотив за извршување се застапени нервното растројство и лошата здравствена состојба. 

 
                                                      
7 Податоците во заградата се однесуваат на 2021 година 
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2.8.2. Кривични дела против имотот 

Кривичните дела против имотот оваа година се зголемени за 10,3% во однос на минатата 
година. Евидентирани се 12.965 кривични дела, најголем дел од нив се однесуваат на 
тешките кражби и кражбите.     

Тешки кражби 
Тешките кражби имаат најголемо учество-63% во имотниот криминал. Годинава во 
споредба со лани, нивниот број е зголемен за 11%, регистрирани се 8.149 (7.335)  тешки 
кражби, а мерки на кривичен прогон се преземени против 3.300 (2.646) сторители.  

Речиси половина од вкупниот број регистрирани тешки кражби се извршени на подрачје 
на СВР Скопје-4. 412, по што следи подрачјето на СВР Битола со 1.492  тешки кражби, СВР 
Штип со 746 тешки кражби.  Потоа следат подрачјата на СВР Велес-377, СВР Охрид-336, 
СВР Куманово-272, СВР Струмица-260 тешки кражби и  СВР Тетово-254 тешки кражби.  

Сектор за внатрешни работи 2022 година 2021 година 

Скопје  ↗ 4.412 3.598 
Битола ↗ 1.492 1.386 

Велес ↗ 377 325 
Куманово ↗ 272 243 

Охрид ↓ 336 388 

Струмица ↓ 260 299 
Тетово ↓ 254 287 

Штип ↓ 746 809 

Вкупно 8.149 7.335 

Табеларен приказ бр.20  - Број на кривични дела „тешка кражба“ 

Според видовите на објекти во кои се извршени тешки кражби, најзастапени се  станбени 
објекти, куќи и викендици. Но како карактеристични може да се издвојат и тешките 
кражби во возила-1531, продавници-522 и верски објекти-182. Модусот на извршување и 
понатаму останува непроменет во однос на минатиот период, а извршителите ги 
применуваат методите на насилно отворање на влезни врати во куќи и станови со 
употреба на физичка сила и подесен алат, а честа појава е и влегување преку балконски 
врати и прозори. Сторителите на тешки кражби при влегувањето во затворените 
простории одземаат различни предмети на кои ќе наидат, како што се парични средства 
или стока со чие продавање можат брзо да се стекнат со финансиски средства (златен 
накит, техничка стока).  Карактеристично за голем дел станбени објекти кои се предмет 
на тешка кражба се дека во истите не живее никој, а сопствениците на истите се на работа 
во странство или викенд куќи кои се надвор од населени места. 

Разбојништва 
Во рамките на имотните деликти со елементи на насилство, разбојништвата се кривични 
дела кои според начинот и употребата на насилство при нивното извршување се едни од 
најтешките дела во оваа област. Оваа година бројот на разбојништвата бележи 
зголемување за 17%, односно извршени се 322 (275) разбојништва. Од нив расветлени се 
34,5%, за кои кривично се пријавени 168 (182) сторители.  
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Најзастапени се разбојништвата на отворен 
простор и разбојништвата во деловни објекти. 
Уличните разбојништва се застапени со 37% од 
вкупниот број на извршени разбојништва. Тие 
се карактеризираат со употреба на насилство 
врз жртвата без претходно предупредување, 
при што најчесто се напаѓаат постари лица или 
деца. Кај разбојништвата во деловни објекти, 
најзастапени се во спортски обложувалници 
/казина и во аптеки, каде извршителите со 
закана по живот кон вработените изнудуваат 
најчесто финансиски средства. Во однос на временскиот период, разбојништвата 
најчесто се извршени во вечерните/ноќните часови на локации со мала видливост или во 
дневните часови  на локации со голема раздвиженост.  

Карактеристични се двете разбојништва извршени во Скопје во експозитури на банки во 
населбите Ѓорче Петров и Аеродром во која со закана со огнено оружје врз вработените, 
одземени се денари и девизи во вкупен износ од над три милиони денари, како и 
разбојништвото во Куманово каде од сопственик на менувачница, одземена е  торба со 
денари и девизи во износ од над три милиони денари.   

Во 2022 година, извршени се четири разбојништва над мигранти исто како и минатата 
година.  

2.8.3. Кривични дела против половата слобода и морал 

Кривичните дела од областа на половата слобода и половиот морал, годинава се 
намалени за 5,3%, односно регистрирани се 89 (94) кривични дела, за што кривично се 
пријавени 79 сторители. Според локацијата, најбројни се делата извршени на подрачје на 
СВР Струмица-18 кривични дела, потоа СВР Штип и СВР Скопје со по 17 кривични дела, 
СВР Велес-13, СВР Битола-12 дела, а најмал број се извршени на подрачја на СВР Тетово-
две дела. 

 
Во однос на видот, најбројни се кривичните дела „задоволување на полови страсти пред 
друг“ и „полов напад врз дете кое не наполнило 14 години“- по 25 дела, додека намалување 
за 28% бележат и кривичните дела „силување“ чиј број изнесува 18 (25), за кои кривично се 
пријавени 19 сторители, од нив шест дела се во обид. Понатаму, следат кривичните дела 
„прикажување на порнографски материјал на дете“-шест за кои кривично се пријавени 
пет сторители, како и шест дела „обљуба врз немоќно лице“, сторени од седум лица кои 
оваа година се 100% зголемени во однос на 2021 година.   
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2.8.4. Семејно насилство 

Тренд на зголемување за 6% бележат кривичните дела за семејното насилство во однос на 
2021 година. Регистрирани се 1.117 (1.056) кривични дела од кои најзастапени се 
кривичните дела „телесна повреда“ и „загрозување на сигурноста“. Најголем дел од 
кривичните дела се извршени на подрачјата на Секторите за внатрешни работи Скопје-
279 и Битола-203, потоа СВР Тетово-145 и СВР Штип-138 дела, каде е забележан пораст на 
делата за 35,5%, односно за 46,8%  во однос на лани, додека намален број на кривични дела 
бележат подрачјата на СВР Велес и СВР Куманово.  При вршење на семејно насилство 
оваа година регистрирани се седум (пет) убиства и две (четири) „убиство во обид“. 

Табеларен приказ бр.21 - Број на кривични дела семејно насилство 

Како сторители во тековната година, регистрирани се вкупно 1.154 лица, од кои 93 се лица 
од женски пол, а останатите од машки, при што најбројни како сторители се сопрузи-474, 
потоа синови-171 и мажите кои живеат во вонбрачна заедница-119.  

Во однос на жртвите, нивниот број е незначително зголемен. Регистрирани се 1.191 жртви, 
од кои 942 се жени и 249 се мажи. Во најголем дел сопругите се јавуваат како жртви на 
овие кривични дела-474, потоа жените кои живеат во вонбрачна заедница-119 и мајките-
100. Начинот кој се користи при вршењето на овие кривични дела е најчесто со употреба 
на физичка сила врз жртвите, нанесувајќи им телесни повреди, додека во 75 случаи 
сторителите употребиле ладно оружје, а 12 дела се извршени со употреба на огнено 
оружје.  
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Графикон бр.9 - Жртви на семејно насилство

Сектори за внатрешни работи 2022 година 2021 година промена во % 
 Скопје 279 303 -7,9%  ↓ 
Битола 203 164 23,8%  ↗ 

Велес 85 117 -27,4% ↓ 
Куманово 52 60 -13,3% ↓ 

Охрид 106 113 -6,2%  ↓ 
Струмица 109 97 12,4%  ↗ 

Тетово 145 108 34,3%  ↗ 
Штип 138 94 46,8% ↗ 

Вкупно кривични дела 1.117 1.056 5,8% 
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Прекршоците бележат намалување за 3,4%. Извршени се вкупно 366 прекршоци, а 
најчесто се работи за прекршок „физички напад“-128, „малтретирање на друг во стан“-72, 
„учество во тепачка“-65 и „карање, викање на јавно место“-64. За сторените прекршоци 
пријавени се вкупно 400 сторители, а жртви се над 410 жртви. Поплаките бележат 
зголемување за 17,5%. Од регистрираните 4.421 поплака, 3.912 се за психичко 
малтретирање, а останатите се за физичко и економско малтретирање. Причина за  
вршењето на семејно насилство во најголем број од случаите е растројство на 
сторителите, алкохол и наркотична дрога. 

2.8.5. Пожари 

Министерството и во 2022 година, преземаше мерки и активности за превенција и 
заштита од пожари на шумите, пасиштата и други отворени простори. Оваа година, 
бележиме значително намалување на пожарите од 28,4% на територија на нашата 
држава. Регистрирани вкупно 1.220 (1.704) пожари, во кои  шест лица починаа, за разлика 
од 2021 година кога во пожарите починаа 24 лица (во пожарот што се случи во 
модуларната болница во Тетово починаа 14 лица).  

Сектор за внатрешни работи 2022 година 2021 година промена во % 

Скопје 391 440 -11,1%  ↓ 
Битола  159 266 -40,2% ↓ 

Штип 106 153 -30,7% ↓ 
Тетово  173 238 -27,3% ↓ 

Куманово 134 246 -45,5% ↓ 
Охрид 107 147 -27,2% ↓ 
Велес 85 124 -31,4% ↓ 

Струмица 65 90 -27,7% ↓ 

Вкупно 1.220 1.704 -28,4% 

Табеларен приказ бр.22  - Број на пожари (2022/2021) 

Најголем број од пожарите, се случија на подрачје на СВР Скопје-391, потоа на подрачје на 
СВР Битола-159, на подрачје на СВР Куманово–134 и на подрачје на СВР Тетово-173 
пожари 

2.8.6. Кривични дела од омраза 

Во текот на годината, министерството континуирано преземаше интензивни мерки во 
насока на детектирање на настани и справување со појавите и состојбите на ширење 
говор на омраза и генерално на криминалот 
од омраза во целина. Во рамките на оваа 
област во 2022 година регистрирани се 
вкупно 54 кривични дела со елементи на 
омраза, што претставува зголемување од 2,2 
пати во однос на 2021 година, кога беа 
регистрирани 25 кривични дела. По 
преземени мерки и активности расветлени се 
50 кривични дела, за кои поднесени се 48 
кривични пријави против 51 сторител, од кои 
46 се од машки и пет од женски пол.  
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Графикон бр.10 - Регистрирани КД од 
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Најголем број односно 25 од кривичните дела се регистрирани на подрачје на СВР Охрид, 
потоа осум на подрачјето на СВР Штип, СВР Битола - седум кривични дела, шест на 
подрачје на СВР Велес, три кривични дела се регистрирани од страна на Секторот за 
компјутерски криминал и дигитална форензика, СВР Тетово – две, како и по едно 
кривично дело на подрачјата на СВР Скопје, СВР Куманово и СВР Струмица.  

 
Најбројни се кривичните дела „ширење на расистички и ксенофобичен материјал по пат 
на компјутерски систем“- 41, потоа „загрозување на сигурноста“ по пат на информатички 
систем - шест кривични дела, по две кривични дела „предизвикување омраза, раздор или 
нетрпеливост врз национална, расна, верска и друга дискриминаторска основа“ и 
„оштетување туѓи предмети“, како и по едно дело „насилство“, „телесна повреда“, и 
„злоупотреба на лични податоци“. 

 

Доминантен е трендот на сторување на делата преку информатички систем – кој 
годинава изнесува 89% од вкупниот број на регистрирани и е на исто ниво како и во 2021 
година. Притоа во најголемиот број од случаите станува збор за објавување на коментари, 
упатување на провокации, закани по животот и навреди врз основа на политичко 
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Графикон бр.11 - Регистрирани КД и сторители по организациски единици (2022) 

Сторители Кривични дела

Ширење на расистички и ксенофбичен материјал по пат на 
компјутерски сиистем; 76%

Насилство (чл.386); 1,9%

Телесна повреда (чл.130, 
ст.3); 1,9%

Загрозување на сигурноста 
(чл.144, ст.4); 11,1%

Злоупотреба на лични податоци 
(чл.149, ст.2); 1,9%

Оштетување туѓи предмети (чл.243, ст.2); 3,7%

Предизвикување на омраза, раздор или нетрпеливост врз национална, расна, верска и друга 
дискриминаторска основа (чл.319); 3,7%

Графикон бр.12 - Регистрирани КД од омраза според вид
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уверување кон носители на јавни функции (актуелни и поранешни функционери, 
политичари). Зголемениот број на кривични дела е резултат на моменталните политички 
процеси и општествено политички состојби, односи и случувања во конотација на 
евроинтегративниот циклус. 

Регистрирани се и случаи на упатување навреди, ширење на пишан материјал, закани и 
омаловажување на национална и етничка основа, промовирање и поттикнување на 
омраза и насилство врз основа на сексуална ориентација и религија и уверување. 

Покрај ова, годинава во два наврати со примена на физичка сила нападнат е активист на 
ЛГБТИ заедницата врз основа на неговата сексуална ориентација, додека на подрачјето 
на СВР Битола во два случаи регистрирано е предизвикување на омраза, раздор или 
нетрпеливост врз основа националност и религија или уверување, кои се извршени преку 
поставување на транспарент и оштетување на крст во двор на црква.  

2.9. ЕКОНОМСКИ И КОМПЈУТЕРСКИ КРИМИНАЛ 

2.9.1. Економски криминал 

Во областа на економскиот криминал бележиме намалување за 64,2% споредено со 
минатата година, што се должи на континуираниот пад на кривичните дела против 
здравјето на луѓето. Откриени се вкупно 1.381 (3.857) кривично дело, за што кривично се 
пријавени 1.557 (4.440) сторители. Вкупната материјалната штета која е причинета на 
Буџетот на Република Северна Македонија, општинските буџети, јавните претпријатија, 
акционерски друштва и други субјекти, за 2022 година изнесува над 491,7 милиони денари 
и бележи значително зголемување од над 74% во однос на 2021 година кога истата 
изнесуваше 282,5 милиони денари.  

Годинава на подрачјето на СВР Охрид регистрирани се најголем број на кривични дела-
272, по што следуваат СВР Тетово – 251, СВР Скопје со 230 и СВР Куманово со 188 кривични 
дела. Активностите на организациските единици резултираа со реализирање на вкупно 
1.259 кривични дела од тековната година, а дополнително расветлени се и 11 кривични 
дела од минати години, со што во оваа област постигната е вкупна ефикасност од 92% на 
национално ниво. 

Економски криминалитет по организациски единици за 2022 година 
 Кривични 

дела 
Вкупно расветлени/ 

реализирани дела 
Пријавени 
Сторители 

Скопје 230 181 225 
Битола 124 112 142 

Велес 65 53 56 
Куманово 188 180 206 

Охрид 272 244 305 
Струмица 101 101 139 

Тетово 251 243 287 
Штип 133 128 165 

ОСОСК 17 17 32 

Вкупно 1.381 1.259 1.557 

Табеларен приказ бр.23  - Економски криминалитет по организациски единици (2022/2021) 

Најзастапени се кривичните дела во врска со „Covid 19“ – вкупно 261 (3.016), за кои 
кривично се пријавени 272 сторители, по што следат кривичните дела „вршење на јавен 
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превоз без поседување лиценца“ - 254 (85), „бесправно градење“-106 (107) кривични дела, 
„злоупотреба на службена положба и овластување“-91 (129) и „неизвршување на судска 
одлука“ – 84 (48). Исто така, позначајна е застапеноста и на кривичните дела „узурпација 
на недвижности“ – 82 (79), „загрозување на животната средина и природата со отпад“ – 37 
(10), „несовесно работење во службата“ - 25 (34), „даночно затајување“ – 23 (15) и „пустошење 
на шума – 22 (27). 

 

Посебен акцент беше посветен на кривичните дела против службената должност, кои во 
значаен процент содржат елементи на корупција, како и постапувањето во насока на 
сузбивање на бесправната сеча, кражбата на дрва и пустошењето на шуми, за што 
годинава откриени се 102 кривични дела, за кои се пријавени 142 сторители, а во рамки на 
регистрираните случаи одземена е 8.912,1 м3 (1.426м3)8 дрвна маса и предизвикана е 
материјална штета во износ од 8,4 (4,2) милиони денари. Исто така, министерството 
континуирано преземаше засилени мерки и во делот на откривање на кривични дела во 
врска со издавање лиценци за вршење на јавен превоз, издавање лекарски уверенија и 
технички преглед на возилата, при што во овој дел се поднесени 233 кривични пријави, 
против 262 сторители, (од нив 23 се правни лица) за сторени 240 кривични дела (од кои 
најголем дел се за „вршење на јавен превоз без поседување лиценца“), извршени се 
контроли на 25.742 возила, а при контролите констатирани се и 1.986 прекршоци. 

2.9.2. Компјутерски криминал 

Во 2022 година кривичните дела од областа на компјутерскиот криминал бележат пораст 
за 68,8%, односно регистрирани се 287 (170) кривични дела. Со извршувањето на овој вид 
инкриминации причинета е материјална штета која е проценета над 15,7 милиони денари 
и истата бележи намалување од 20% во споредба со 2021 година. Преземените мерки и 
активности резултираа со расветлување на 180 кривични дела од тековната година, како 
и дополнително четири дела од минати години, а мерки на кривичен прогон се преземени 

                                                      
8 Податоците во заградата се однесуваат на 2021 година 

Ковид дела; 20,0%

Вршење на јавен превоз без поседување лиценца; 
19,5%

Бесправно градење; 8,1%

Злоупетреба на службена положба и 
овластување; 7,0%

Неизвршување на судска одлука; 6,5%

Узурпација на недвижности; 6,3%

Загрозување на животна средина и природата со 
отпад; 2,8%

Несовесно работење во службата; 1,9%

Даночно затајување; 1,8%
Пустошење шума; 1,7%

Графикон бр.13 - Кривични дела од економски криминал
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против 220 сторители, со што постигната е ефикасност во расветлување на делата од 63%, 
која за 5% е повисока во однос на минатата година.  

 

Според видот, најбројни се делата кои се извршени со злоупотреба на платежните 
картички, регистрирани се вкупно 173 (83) кривични дела, кои годинава се зголемени за 
2,1 пати. Најзастапено е кривичното дело „оштетување и неовластено навлегување во 
компјутерски систем“ – 138 (71). Истите најчесто се извршуваат со неовластено одземање 
на претходно пронајдени, како и кражба на платежни картички, неовластено 
прибавување на податоци од трансакциски сметки и платежни картички, по што од 
страна на сторителите вршено е подигнување на парични средства од банкомати, 
плаќање на фактури, плаќање во трговска мрежа, плаќање за стоки и услуги преку 
интернет на различни продажни места.  

Регистрирани се и 35 (12) кривични дела „изработка и употреба на лажна платежна 
картичка“, од кои по преземени мерки и активности расветлени се 18 како и 
дополнително три дела од минати години, а кривично се пријавени 37 сторители. 
Покарактеристични се случаите извршени од две лица од Скопје, од кои едното во 
својство на вработен во маркет во 11 случаи со мобилен телефон фотографирал платежни 
картички од купувачите, по што заедно со другото лице неовластено вршеле плаќање на 
сметки за електрична енергија и надополнување на сметки, стекнувајки се со имотна 
корист над 530 илјади денари. Сличен модус на извршување преовладува и во другите 
случаи каде од страна на сторителите на неовластен начин се прибавени податоци од 
платежни картички од оштетените по што извршени се електронски плаќања на повеќе 
продажни места. 
 

287

220
180

107

170

114 98
72

кривични дела сторители расветлени нерасветлени

Графикон бр.14 - Компјутерски криминал

2022 година 2021 година

138

51

35

27

14

14

Оштетување и неовластено навлегување во компјутерски 
систем

Ширење на расистички и ксенофобичен материјал по пат 
на компјутерски систем

Изработка и употреба на лажна платежна картичка

Загрозување на сигурноста

Злоупотреба на лични податоци

Сексуална експлоатација на деца преку интернет

Графикон бр. 14 - Покарактеристични кривични дела од компјутерски криминал
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Министерството континуирано преземаше дејствија за мониторирање, откривање и 
санкционирање на злоупотребите на интернетот и социјалните мрежи во делот на 
промовирање или поттикнување на омраза, дискриминација или насилство и 
загрозување на сигурноста по однос на испратени пораки или објавени содржини во 
интернет просторот, што резултираше со зголемување на бројот на откриени кривични 
дела за 32,2% во однос на 2021 година. Регистрирани се 51 (30) кривично дело „ширење на 
расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем“ за кои кривично 
се пријавени 51 сторител и 27 (29) кривични дела „загрозување на сигурноста“ со кривично 
пријавени 20 сторители. 
Во делот на компјутерските измами бележиме стабилизирачки тренд на регистрираните 
кривични дела кои се на исто ниво како и 2021 година. Годинава повеќекратно е намалена 
материјалната штета која изнесува 1,1 милион денари. Регистрирани се шест кривични 
дела, од кои три се расветлени, кривично се пријавени три лица, а карактеристичен е 
случајот во кој бугарски државјанин, преку испраќање на електронски пораки од 
странски повикувачки број довел во заблуда лице преку ветување за стекнување на 
наследство при што во неколку наврати успеал да издејствува парични средства од 
оштетениот во износ од 570 илјади денари.  
Исто така, регистриран е случај во кој шалтерски работник од АД Македонска Пошта при 
наплата на сметки од странки истите не ги евидентирал во системот, односно внесувал 
податоци од друг корисник со кое вршел препечатување на претходно уплатени сметки, 
а паричните средства ги задржувал за себе, а едно од кривичните дела е извршено и од 
страна на вработен во правно лице кој извршил бришење на компјутерски податоци со 
што го оштетил правниот субјект за околу 494 илјади денари. Во преостанатите случаи 
станува збор за објава на лажни вести, известувања и информации во врска со 
работењето и користењето на услугите на правен субјект од банкарскиот сектор, како и 
измама на лице при купување на производ од онлајн продавница. 
Во областа на сексуална експлоатација на деца преку интернет бележиме пораст од 27,3% 
во однос на 2021 година, односно регистрирани се вкупно 14 (11) кривични дела, во врска 
со кои по преземени мерки расветлени се осум и кривично се пријавени осум сторители. 
Шест од кривичните дела се однесуваат на „прикажување на порнографски материјал на 
дете“, од кои расветлени се пет и кривично се пријавени пет сторители, потоа пет дела за 
„производство и дистрибуција на детска порнографија“, при што две се расветлени и за 
истите се пријавени двајца сторители, а регистрирани се и три дела „намамување на 
обљуба или друго полово дејствие на дете кое не наполнило 14 години“, од кои едно е 
расветлено и кривично е пријавен еден сторител. Овој вид на инкриминации се извршени 
преку комуникација со малолетнички на социјални мрежи при што им се испраќани 
фотографии и видеа со експлицитна сексуална содржина, потоа со креирање на лажен 
профил на социјална мрежа на кој се споделувале креирани и монтирани фотографии од 
малолетничка со експлицитна порнографска содржина, испраќање пораки за интимни 
средби, како и со снимање и споделување на видео од сексуален однос. 
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2.10. ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ 

2.10.1. Гранична безбедност и странци 

Приоритети по кои постапуваше граничната полиција во текот на 2022 година беа: 
справување со мигрантската криза, борбата против криумчарење на мигранти и други 
видови на прекуграничен криминал, оперативна соработка со Frontex  и подобрување на 
прекуграничната полициска соработка со соседните земји, особено со Р Грција. Во насока 
на справување со мигрантскиот притисок, граничната полиција активно учествуваше во 
оперативните активности кои се спроведуваа во реонот на јужната и северната раница, 
континуирано одржуваа средби и контакти со надлежните служби на соседните земји, 
земјите од регионот, партнерските земји, ЕУ и агенциите на ОН. 
Во втората половина од 2022 година е финализиран Договорот помеѓу Република Северна 
Македонија и Frontex, а во насока на подготовки за негова операционализација беа 
реализирани Национална работилница и посета на делегација на Frontex со цел 
усогласување на структурата на Оперативниот план за заедничка операција. Во рамки на 
имплементација на EMPACT  Оперативниот акционен план 2022, граничната полиција 
беше вклучена и во реализација на оперативните активности предводени од други 
агенции (JAD SEE 2022, Europol, JAD CARBACK, Interpol). 

Табеларен приказ бр.24  - Учество во проекти со ИОМ 

Учество на проекти со ИОМ (2022) 

Јануари – јуни  „Специјална мерка за поддршка на Република Северна Македонија во 
управувањето со границите и миграциите“ 

Јуни - декември 
„Понатамошна поддршка за зајакнување на капацитетот за одговор за 
управување со миграциските текови во Република Северна 
Македонија“ 

Учество во меѓународни оперативни активности организирани или подржани од партнерски 
агенции и институции (Frontex, EUROPOL, SELEC, итн) 

Joint operation 
Coordination Points 22 – Air 

Joint operation 
Focal Points 22 – Air 

Joint operation  
Coordination Points 22 

Заедничка операција на 
распоредување на персонал на 
Frontex – EBCGA и на странски 

полициски службеници на 
Меѓународниот аеродром 

Скопје 

Заедничка операција на 
двајца распоредени 

полициски службеници на 
меѓународните аеродроми во 

Виена, (Австрија) и во Буве 
(Париз, Франција) 

Заедничка операција на 
распоредување на персонал на 
Frontex – EBCGA и на странски 
УПС на ГП Табановце присутни 

во текот на целата година. 

Заеднички оперативни активности JAD 

JAD on child trafficking JAD Danube 7 JAD Mobile 5 
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2.10.2. Гранични проверки и граничен надзор 

Прекуграничната полициска соработка со надлежните служби на соседните држави и 
понатаму е на многу високо ниво, што особено беше изразено преку координација на 
активностите и размена на информации, со цел ефикасно гранично работење во услови 
на пандемија. Со надлежните гранични служби на соседните земји беа остварени вкупно 
786 средби и контакти на сите нивоа, реализирани се и 355 мешани патроли, а динамиката 
на нивната реализација варираше во зависност од моменталната состојба со корона 
вирусот во државата и во регионот. Заедничките контакт центри за полициска соработка 
редовно разменуваа информации со соседните земји, освен со Грција, испраќаа пораки за 
рано предупредување и други информации со цел заедничка борба против сите форми на 
организиран прекуграничен криминал. Преку овие Заеднички контакт центри, 
разменети се 1.247 информации со надлежните органи на соседните држави.  
Согласно заложбите за континуирано зајакнување на капацитетите и усогласување со ЕУ 
Стандардите, активно се учествуваше и во меѓународни програми и проекти. 

Регионален 
IPA проект 

„Регионална поддршка на управувањето со сензитивна миграција во делот на 
Западен Балкан и Турција“.  
Во рамки на Проектот реализирани се бројни активности во соработка со 
главните партнери – Frontex- EBCGA, EASO, IOM и UNHCR;   

IOM Проект 
 Понатамошна поддршка за зајакнување на капацитетот за одговор за 

управување со миграциските текови во Република Северна Македонија- 
поддржан од ЕУ; 

ICPMD  Зајакнување на управувањето со миграции во Западен Балкан преку 
подлабока соработка заснована на Пактот на ЕУ за миграција и азил;  

DCAF  Програма за гранична безбедност; 

AIRCOP 

 Заедничка акција на EU и UNODC за промовирање на законот и добро 
управување преку таргетирани мерки за гранична контрола на пристаништа и 
аеродроми (UNODC); 

 Во рамки овој проект, функционира работна група за изготвување на Протокол 
за работа на Граничната меѓу-агенциска единица, која е составена од 
полициски службеници и службеници на Царинската Управа со седиште на 
Меѓународниот аеродром Скопје. 

OSCE 

 Зајакнување на структурата и капацитетот на агенциите за спроведување на 
законот за справување со транснационалните закани со посебно внимание за 
борба против организираниот криминал, вклучително и поддршка на 
интегрираното управување со границите.  

BKA 
 Заедничка платформа за соработка (Joint Cooperation Platform) чиј 

носител е Австриската федерална полиција. 

Табеларен приказ бр.25  - Учество во проекти за гранична безбедност со меѓународни организации 

Во текот на 2022 година, продолжи процесот на материјално техничко опремување на 
граничната полиција преку донации од партнерски земји и организации, но и од средства 
на Буџетот на Министерството. За потребите на граничната полиција извршена е набавка 
на техничка опрема во вредност поголема од 1.800.000 евра, а како поважни материјално-
технички средства и опрема кои се набавени би ги издвоиле : три мобилни системи за 
надзор, донација од ЕУ/Меѓународна организација за миграција ИОМ, потоа набавка на 
осум теренски и 32 патнички возила, 43 термални камери, 15 ноќни двогледи, 1.011 рачни 
уреди за проверка на документи и 110 батериски лампи. 
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И оваа година, продолжи реализацијата на „Заедничката операција за засилен надзор на 
државната граница со ангажирање на полициски службеници од странство“. Во периодот 
од јануари до декември 2022 година, 1.081 полициски службеници од осум земји 
(Хрватска, Словенија, Австрија, Чешка, Полска, Унгарија, Србија и Словачка) зедоа 
учество во заеднички мешани патроли со припадници на граничната полиција на 
Република Северна Македонија и вршеа засилен надзор на јужниот дел на државната 
граница.  

2.11. ИЛЕГАЛНА МИГРАЦИЈА 
Илегалната миграција во Република Северна Македонија е актуелна закана која влијае и 
на безбедносната состојба во државата, заради што припадниците на Министерството за 
внатрешни работи во континуитет преземаа  мерки и активности за справување со истата 
која во моментот е стратешки приоритет и закана со која се справуваат и земјите во 
регионот и пошироко.  
Од голема важност е потпишувањето на Статус договорот со Frontex и распоредувањето 
на нивни полициски службеници на границите на нашата држава a продолжува и 
спроведувањето на заеднички мешовити патроли со странските полициски службеници 
од осум земји.  
Граничната полиција имаше зголемена откривачка активност од 31,2% при спречување на 
обидите за илегални преминувања. На границите со соседните земји спречени се 27.394 
обиди за илегални преминувања, најмногу на граница со Р. Грција-24.968 обиди, потоа на 
граница со Р. Србија-2.270 обиди, на граница со Р.Албанија-111 обиди и мал број на граница 
со Р. Косово и Р. Бугарија. 

Табеларен приказ бр.26 - Број на спречени обиди за илегални преминувања на ДГ (2022/2021) 

Притисокот на границите бележи сезонски развој-од април до септември (најбројни се 
обидите во текот на август-3.984 и септември-3.770) кога е забележана зголемена 
фреквенција на мигрантите заради добрите временски услови, додека во последните два 
месеци од годината со почетокот на зимата и лошите временски услови нивниот број се 
намалува и во просек се движи по околу илјада спречени обиди.   
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Графикон бр.15 - Спречени обиди за илегално преминување по месеци 2021/2022

2022 година 2021 година

 2022  2021  промена во % 

Грција 24.968 18.424 35,5%  ↗ 
Албанија 111 130 -14,6% ↓ 

Србија 2.270 2.277 -1% ↓ 
Косово 41 37 10,8% ↗ 

Бугарија 4 6 -33,3% ↓ 
Вкупно 27.394 20.874 31,2% 
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Јужната граница сеуште е клучна точка за влез на мигрантите и нивно натамошно 
движење, што се огледа и во бројот на спречени обиди на границата со Р Грција- 24.968, 
каде е забележано зголемување на обидите за 35,5%. Во најголем дел се работи за 
мигранти кои подолго време се на територија на Грција, и во неколку наврати се 
обидуваат да заминат, но се враќаат и чекаат одреден период да помине за повторно да 
заминат кон крајната дестинација. 

  

Графикон бр.16 - Обиди за илегални преминувања спречени при влез/излез на граница со Р Грција 

На западната граница, бројот на обиди е во намалување, a оваа година спречени се обиди 
на мигранти од Индија, Мароко, Алжир, Авганистан, кои во најголем дел илегално влегле 
од Србија. Истите користат услуги на криминалните структури, кои им организираат 
превоз со возила на такси компании од Струга, а дел од нив и со автобуси се упатуваат 
кон село Радожда со намера преку Албанија да транзитираат кон ЕУ.  

На северната граница, бројот на илегални преминувања е на исто ниво. Оваа граница 
продолжува да се користи за излез од државата, при што обидите во најголем дел се 
спречуваат во реонот на селата Ваксинце, Лојане, Табановце, Сопот. На овој дел од 
границата зголемен е бројот на повторувачки обиди на илегални преминувања, кои 
најчесто се од лица без државјанство. Мигрантите најчесто се по потекло од Пакистан, 
Индија, Сирија. 

 
Графикон бр.17 - Обиди за илегални преминувања спречени при влез/излез на граница со Р Србија 

Според структурата на земја на потекло, во илегалните преминувања во 2022 година 
доминираат обидите на лица  по потекло од Сирија-11.000, чиј број е значително зголемен 
за 4,2 пати во однос на претходната година. Потоа, следуваат обидите на лица од 
Пакистан-5.594, а оваа година зголемен е и бројот на обиди од Мароко–2.541. Нова појава 
која е идентификувана во земјите од Западен Балкан е злоупотребата на безвизниот 
режим воведен за лица од Турција, Тунис, Индија, Куба, Бурунди, Кина, Русија и Египет. 
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Потврда за истото е и големиот број на спречени обиди на лица по потекло од Индија-
1.656, лица без државјанство-1.366, Конго-597, Ирак-320, Палестина-277 и Куба-204. 

 
Графички приказ бр.18 – Обиди на илегални преминувања на ДГ по  државјанство 

2.11.1. Контрола на движење, престој на странци и преземени мерки 

Протокот на патници на граничните премини во текот на 2022 година е зголемен за 
речиси 40%  и притоа се регистрирани се вкупно 21.529.247 патници, во споредба со 2021 
година кога беа регистрирани 15.377.884 патници. Најголема раздвиженост на 
патниците на граничните премини е забележана за време на летните месеци (јули и 
август) кога се олеснети мерките за патување и кога се  регистрирани околу пет 
милиони патници. Анализирајќи ги податоците по граници може да се констатира 
дека оваа година најфреквентни биле граничните премини на северната граница со 
Косово и Србија со регистрирани од по четири милиони патници. 

 

 

 

 

 

 

 

Табеларен приказ бр.27  - Број на преминувања на гранични премини (2022/2021) 

Притоа, најголем дел од патниците ги користеле Граничниот премин „Табановце“-
4.767.272 и „Блаце“-4.261.491, а во топ пет гранични премини спаѓаат и Граничниот премин 
„Богородица“–со регистрирани 2.190.607 патници, Граничниот премин „Ќафасан“-1.814.313 
и Граничниот премин на Меѓународниот аеродром Скопје-2.127.581, каде оваа година е 
забележано зголемување на фреквенцијата на патници за 70.7% како резултат на 
олеснетите мерки за движење на патниците за време на пандемијата. 
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2021 год. 2022 год.

Состојби по граници 
  2022 година 2021 година 

Грција 4.111.483 2.024.076 
Албанија 3.042.851 2.417.333 

Србија 4.966.091 3.996.624 
Косово 5.279.997 4.507.191 

Бугарија 1.768.006 1.064.413 
Меѓународен Аеродром Скопје 2.127.581 1.246.236 

Аеродром Охрид 233.238 122.011 

 Вкупно 21.529.247 15.377.884 
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Според државјанството, оваа година доминираат странските патници кои оствариле 
влез/излез на граничните премини-речиси осум и пол милиони патници. Во однос на 
земјата од каде потекнуваат, најзастапени се патниците од соседните земји и тоа : 
косовските државјани-2.612.853, потоа српските-2.339.779, албанските-1.980.347, грчките-
1.403.846, а во поголем број се регистрирани и бугарските-645.130, турските државјани-
466.725, германските-403.786,романските-203.551 и швајцарските државјани-191.346.  

Недозволениот влез на странски државјани бележи зголемување за 70,8% во однос на 
2022 година. Од страна на службите на граничните премини, по разни основи не е 
дозволен влез во нашата држава на 3.511 странски државјани, во најголем број на турски-
1.487, на косовски-509, албански-495, потоа, руски-175, на кубански-80, бугарски-57, 
германски-55, државјани на Мексико-53, Белорусија-47, а во помал број други странски 
државјани.  

Анализирајќи ги податоците по граници, може да се констатира дека оваа година во 
најголем број не им е дозволен влез на странските државјани на граничните премини 
„Меѓународен Аеродром Скопје“-1.684, потоа на граничните премини „Ќафасан“-229 и 
„Блато“-119 на границата со Р.Албанија, на граничниот премин „Долно Блаце“ на 
границата со Р Косово-854 и на граничниот премин „Табановце“ на границата со Р .Србија-
187 патници, и на граничниот премин „Деве Баир“ на граница со Р.Бугарија-78.    
 
Најчести причини за недозволен влез се : 

 не приложување документи за целта на престојот 
 претставува опасност за јавното здравје 
 не поседување важечка виза за влез во  Република Северна Македонија 
 немање важечка патна исправа  
 не поседување доволно парични средства. 

Во истиот период на граничните премини во државата не им е дозволен излез на 390 
странски државјани и истите бележат намалување за 5,6% во споредба со минатата 
година. По државјанство, најбројни се турските-108, албанските државјани-70, 
косовските-68, српските-27 и бугарските-20. По граници, најголем дел од лицата на 
кои не им е дозволен излез е на граничниот премин на Меѓународниот аеродром 
Скопје-138 лица, како и на граничните премини „Блаце“-84, „Табановце“-58 и „Деве 
Баир“-36 итн.  

Најчести причини за недозволен излез се: 

 пречекорен престој  
 употреба на фалсификувана и /или туѓа патна исправа  

Табеларен приказ бр.28 - Топ пет гранични премини 

  2022 година 2021 година 

ГП Табановце 4.767.272 3.869.966 
ГП Блаце 4.261.491 3.580.346 

ГП Богородица 2.190.607 1.640.592 
ГП Ќафасан 1.814.313 1.426.699 

Аеродром Скопје 2.127.581 1.246.236 
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2.11.2. Баратели на азил 

Вo текот на  2022 година, тренд на намалување бележи бројот на лицата кои поднеле  
барања за признавање право на азил. Во Секторот за азил примени се барања за 
признавање право на азил од страна на 168 лица, за разлика од минатата година кога беа 
доставени барања за азил од страна на 100 лица. Од вкупниот број на баратели, 132 се 
полнолетни лица, а 36 се малолетни (од нив 25 се деца без придружба, а 11 се деца кои се 
придружувани од членови во семејство), а во однос на полот, 140 се од машки, а 28 лица од 
женски пол. Според структурата, најзастапени се баратели од Сирија-82, потоа од 
Мароко-16, Авганистан-10, Турција- осум,  Ирак по шест, Египет по пет и итн.  

Република Северна Македонија, згрижува вкупно девет лица со статус бегалец (сите од 
Косово), а истовремено згрижува и 78 лица со статус на супсидијарна заштита, од кои  69 
лица кои  престојуваат по овој основ се од Косовската криза во 1999 година, две од Сирија, 
три од Конго, две од Авганистан и две од Ирак. Секторот за азил за 2022 година издаде 10 
лични карти за лица со статус на супсидијарна заштита, една лична карта за лица со 
стасус на бегалец и 98 идентификациони исправи за лица баратели на право на азил. 

2.11.3. Престој на странски државјани по разни основи, преземени прекршочни и 
кривични мерки 

Бројот на издадени дозволи за привремен престој на странски државјани бележи бележи 
намалување за 10%. Издадени се дозволи за привремен престој на 5.619 (6.236)9 странски 
државјани, најчесто по основ на работа-2.071, потоа член на потесно семејство на 
државјанин на Република Северна Македонија-1.545 и по основ на школување или 
студирање-1.151.  

 

Издадени дозволи за привремен престој (2022) 
  2022 година 2021 година 

работа 2.071 2.262 
школување/студирање 1.151 1.062 

член на потесно семејство на државјанин на РСМ 1.545 1.760 
семејно обединување 510 540 

хуманитарни причини 108 359 
волонтирање 148 172 

останати причини 86 81 

Табеларен приказ бр.29 – Издадени дозволи за престој во 2022 година 

Анализирајќи ги податоците по државјанство, најголем број од дозволите се издадени на 
турски државјани-2.140, најчесто заради работа-1.086, школување или студирање-805 и 
поради семејно обединување-157. Во топ три држави спаѓаат и косовските-946 дозволи и 
албанските државјани-595, на кои најчесто дозволи за привремен престој им се издадени 
поради член на потесно семејство, работа и семејно обединување. 

                                                      
9 Податоците во заградата се однесуваат на 2021 година 
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Топ три држави на кои им се издадени дозволи за привремен престој во РСМ  

  Турција Албанија Косово 
работа 1.086 131 185 

школување/студирање 805 62 59 
член на потесно семејство на државјанин на РСМ 42 305 613 

семејно обединување 157 87 85 

Табеларен приказ бр.30 – Топ три држави со издадени дозволи за привремен престој 

Исто така, во текот на 2022 година, до три месеци привремено престојувале 154.044 
странски државјани или за 26% помалку од претходната година. Од нив најчесто како 
туристи престојувале-93.396 странски државјани, во приватни посети-58.942, од деловни 
причини-1.339 лица и во помал број по други основи. Според државјанството, доминираат 
српските-16.820, германските-16.623, грчки-13.215, турските државјани-11.911, албанските-
9.578, бугарските-8.646 и австриските државјани-8.227. 

Престој во РСМ до три месеци по разни основи 
  2022 година 2021 година 

Туристички престој 93.396 112.082 
Приватни посети 58.942 93.244 

Деловни посети 1.339 1.742 
Курсеви, студирање итн. 23 99 

Политички, научни културни и спортски настани 50 34 
Останати причини 294 76 

 
Вкупно: 154.044 207.277 

Табеларен приказ бр.31 – Основи на престој државата до три месеци 

Преземените мерки против странските државјани поради незаконски активности 
извршени при нивниот престој во нашата држава се на исто ниво како и претходната 
година. Во рамките на овие мерки поднесени се 296 кривични пријави, против 309 
странски државјани за сторени 359 кривични дела. Најзастапени  сторители на 
кривичните дела се државјаните на Турција-62 и Албанија-57, а во топ пет застапени се и 
косовските-69 и српските државјани-34, како и државјаните на Бугарија-7 и Пакистан-3.  

Најзастапени кривични дела извршени од странски државјани се „фалсификување 
исправа“-91, „загрозување на безбедноста во сообраќајот“-47, „криумчарење на мигранти“-
23, „тешки дела против безбедноста во сообраќајот“-21 и  „тешки кражби“-20.  

Во делот на прекршоците, истите бележат намалување за 13% споредено со 2022 година. 
Поднесени се 1.132 (1.299) прекршочни пријави против странски државјани, од нив топ пет 
земји чии државјани извршиле најмногу прекршоци се албанските државјани-189, 
косовските-132, австриските-111, турските-93 и српските државјани-52. Според 
законските основ, најголем дел од прекршоците се извршени по Законот за странци-728, 
од нив 453 се поради незаконски престој. Потоа, 296 се поради сторени прекршоци од 
Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата кои оваа година бележат 
намалување, 56 се прекршоци од Законот за прекршоци против јавниот ред и мир, 43 од 
Законот за гранична контрола, и  девет од други закони. 



 

С т р а н и ц а  | 59 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2022 

 

 

 

 

 

 

 

2.12. ЈАВЕН РЕД И МИР 

Акцентот на работата на полициските службеници и во тековната година беше насочен 
кон превентивното работење и градење на партнерски однос и доверба на граѓаните во 
полицијата со цел создавање на безбедна средина за живеење.  

2.12.1. Јавни собири 

Постојано ангажирање на полициските службеници и преземање мерки и активности 
наложуваа и одржаните 344 (335) протестни собирања. Поголем дел од нив беа најавени 
согласно одредбите од Законот за јавни собири. 2022 година ја одбележаа протести 
организирани од физички лица или здруженија на граѓани, формирани заради јавно 
манифестирање на незадоволство од одредени состојби во државата. Од направените 
согледување произлегува дека во тековната година бележиме зголемување на 
одржаните протестни собирања, а според локацијата, најголем број од нив се одржани на 
подрачјето на СВР Скопје-143, истите најчесто се поради револт заради неисплатени 
плати (протест на приватните превозници кои вршат автобуски превоз во Град Скопје, 
Сојуз на Синдикатите на Македонија за зголемување на минималната плата, 
синдикатите на ЈСП Скопје поради неисплатена плата, независните синдикати на 
полицијата, на  професионалните војници и на судска полиција итн), како и исклучени 
граѓани од ЕВН, поради зголемување на цената на електричната енергија, револт на 
граѓани од судски пресуди за сообраќајни незгоди со смртни последици, социјализација 
на хендикепираните граѓани, заради изразување поддршка на Украина и слично. 

„Ултиматум – не благодарам“ 

Во временскиот период од 01.07.2022 до 17.07.2022 година, под мотото „Ултиматум – не 
благодарам“ одржани се 31 јавни собири/блокади/маршеви. На собирите/блокадите вкупно 
присуствувале околу 24.750 граѓани. На четири јавни собири одржани во Скопје регистрирано е 
нарушување, при што беа приведени вкупно 40 лица, повредени вкупно 53 полициски 
службеници од кои двајца беа задржани на болничко лекување, 11 се здобија со тешки телесни 
повреди и 16 беа со телесни повреди. По преземени мерки и активности против 31 лице се 
поднесени 13 кривични пријави, за сторени 14 кривични дела и тоа: девет за „учество во толпа 
што ќе спречи службено лице во вршење службено дејствие“, три за „предизвикување општа 
опасност“ и по едно кривично дело  за  „тешка кражба“ и „запуштање и малтретирање на дете“. 
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2.12.2. Прекршоци против јавниот ред и мир 

Прекршоците против јавниот ред и мир бележат тренд на зголемување за 14,4% во однос 
на 2021 година. Регистрирани се 6.252 прекршоци за кои се поднесени барања за 
поведување прекршочна постапка. Најголем број прекршоци се извршени на подрачје на 
СВР Скопје-1.633, СВР Штип со 855 прекршоци, СВР Битола-736 прекршоци и СВР Охрид-
711. Јавниот ред и мир најчесто е нарушен во градска средина-4.872 и тоа на отворен 
простор, 420 се во приватен стан, а 581 се во угостителски објекти. Најголем број од 
прекршоците, се извршени поединечно – 4.764. 

  прекршоци сторители 

СВР/РЦ за ГР 2021 година 2022 година    2021 година  2022 година 
Скопје 3.453 1.633 4.661 2.276 

Битола 631 736 853 1.005 
Велес 497 545 656 723 

Куманово 659 623 883 821 
Охрид 704 711 919 954 

Струмица 526 500 743 707 
Тетово 551 637 718 859 

Штип 936 855 1.236 1.185 
РЦ за ГР 16 12 16 11 

ВКУПНО 7.973 6.252 10.865 8.541 

Табеларен приказ бр.32 - Прекршоци за кои се поднесени барања за поведување прекршочна 
постапка и број на сторители 

Според видот на прекршокот, најмногу барања се поднесени за „физички напад“-1.850, 
„учество, предизвикување или поттикнување тепачка“-855, потоа „карање, викање, 
непристојно и дрско однесување“-846, „оддавање на пијанство на јавно место“-516 и 
„омаловажување државен орган и други службени лица“-426, чиј број е намален за 44% во 
однос на 2021 година. 
 

2022  1.850 855 846 516 426 

2021  2.171 980 1.334 596 765 

 физички 
напад 

учество во 
тепачка 

карање/ 
викање 

оддавање на 
пијанство 

омаловажување 
службен орган 

Табеларен приказ бр.33 – Топ пет прекршоци за кои се поднесени барања (2021/2022) 

Прекршоците се извршени од страна на 8.541 сторители, од нив 68 се странски државјани. 
Според профилот на сторители, најчесто се работи за невработени лица–4.093 и за 
земјоделци, занаетчии-2.352, истите во поголем број се од машки пол-7.556, а според 
возраста, доминираат лицата во категорија на возраст над 25 години- 6.851.  
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Графички приказ бр. 18 – Сторители на прекршоци по Сектори за внатрешни работи 

2.12.3. Насилничко однесување помеѓу ученици во училишта 

Значителен пораст бележиме во делот на нарушувањата на јавниот ред и мир помеѓу 
ученици. Регистрирани се 75 настани на насилно однесување, за разлика од 2021 година 
кога беа регистрирани 33 настани. Зголемувањето на настаните се должи на враќањето 
на учениците во училиштата и следење на наставата со физичко присуство.  

Подрачја со најголем број на регистрирани настани се Секторите за внатрешни работи 
Скопје-26 и Тетово-24, при што две нарушувања се на меѓу национална основа. Во помал 
број регистрирани се настани на насилно однесување на подрачјата на СВР Битола и СВР 
Велес-по седум, пет на подрачје на СВР Охрид, а еден настан е регистриран на подрачје на 
СВР Штип.  

СВР 

Регистрирани нарушувања 

2022 година 2021 година 
Скопје 26 4 

Битола 7 7 
Велес 7 8 

Куманово 2 2 
Охрид 5 1 

Струмица 3 0 
Тетово 24 11 

Штип 1 0 
Вкупно 75 33 

Табеларен приказ бр.34 – Нарушувања помеѓу ученици 

Оваа година најмногу насилства се извршени во основни училишта-43 каде бележиме 
повеќекратно зголемување на настаните, а 32 нарушувања се во средни училишта. 
Нападите најчесто се вршат во училишните дворови или во училниците. Според видот, 
речиси во сите случаи се работи за физички напади извршени поединечно, при што 
повредени се 74 ученици, од нив четворица се со тешки повреди, а останатите со телесни 
повреди. Кај дел од нападите мотив се претходните расправии меѓу учениците, а во однос 
на возрасната структура, најбројни се учениците на возраст од 11 до 14 години и од 15 до 17 
години-по 30 ученици. За одбележување е тоа што пет од напаѓачите се ученици на 
возраст од шест до 10 години. 

1.185

859

707

954

821

723

1.005

2.276

1.236

718

743

919

883

656

853

4.661

СВР Штип

СВР Тетово

СВР Струмица

СВР Охрид

СВР Куманово

СВР Велес

СВР Битола

СВР Скопје

2021 г 2022 г
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Против нарушителите, преземени се мерки  при што три лица се кривично пријавени за 
сторени кривични дела „насилство“, а против 68 лица поднесени се 39 барања за 
поведување прекршочна постапка за сторени прекршоци од ЗППЈРМ, од нив најмногу се 
за сторен прекршок „физички напад“. 

2.12.4. Насилство на спортски натпревари 

Насилството на спортските натпревари бележи пораст за 66,6% во однос на 2021 година. 
Во извештајниот период, регистрирани се 45 нарушувања на спортски натпревари, 
најголем дел се регистрирани на подрачје на СВР Тетово-15, по што следат подрачјата на 
СВР Битола- осум случаи, додека на подрачје на СВР Скопје-нарушувањата се намалени 
за 50%, оваа година регистрирани се вкупно седум случаи. Најповолна е состојбата на 
подрачјето на СВР Куманово со регистрирано едно нарушување. 

СВР   

Регистрирани нарушувања 

2022 година 2021 година промена во % 
Скопје 7 14 -50% 

Битола 8 2 четири пати 
Велес 5 0 пет пати 

Куманово 1 1 - 
Охрид 2 2 - 

Струмица 3 0 три пати 
Тетово 15 7 два пати 

Штип 4 1 четири пати 

Вкупно 45 27 66,6% 

Табеларен приказ бр.35 – Нарушувања на спортски натпревари по СВР 

Најзастапени се нарушувањата за време на фудбалски натпревари-33, од нив едно 
нарушување е за време на меѓународен натпревар помеѓу репрезентациите на Република 
Северна Македонија и Гибралтар, понатаму седум нарушувања се за време на ракометни 
натпревари, а останатите пет се за време на кошаркарски натпревари. Нарушувањата 
најчесто се вршат поединечно, за време на одржување на натпреварите, при што се 
фрлаат или палат пиротехнички средства, а во некои од случаите е употребена и  физичка 
сила, при што повредени се 17 лица (навивачи, судии и играчи), од кои три лица се здобиле 
со тешки  телесни повреди. 

Нарушителите најчесто се членови на навивачки групи кои и претходно се јавуваат како 
нарушители на јавниот ред и мир, истите најчесто се полнолетни  и од машки пол.  Во 
врска со нарушувањата, мерки на кривичен прогон се преземени против 12 лица за 
сторени вкупно шест кривични дела-четири се „насилство“ и две „тешка телесна повреда“. 
Поднесени се и 41 барање за поведување прекршочна постапка за сторени 42 прекршоци 
од Законот за спречување на насилство и недостојно однесување на спортски натпревари 
и еден прекршок „фрлање или кршење шишиња, чаши и други предмети на јавно место“  
од ЗППЈРМ против 53 физички, 12 правни и шест  одговорни лица. 
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2.12.5. Напади врз полициски службеници 

Бројот на пријавени напади извршени врз службени лица бележи намален тренд за 13%.  
Во надлежните полициски станици поднесени се вкупно 139 пријави за извршени напади, 
од нив најмногу се на подрачје на СВР Скопје-30, потоа 22 се на подрачје на СВР Битола, 
16 се на подрачје на СВР Велес, додека најповолна состојба бележи подрачјето на СВР 
Струмица со пријавени девет напади врз службени лица. 

Нападите најчесто се извршени при воспоставување на нарушен јавен ред и мир,   
регулирање и контрола на патниот сообраќај и легитимирање и барање на увид други 
исправи. Според видот на нападот, во 121 настан се работи за поединечни напади, 
извршени со употреба на физичка сила, а мал дел се со употреба на тврди предмети.  При 
нападите, повредени се 152 овластени лица, од нив, шест со тешки телесни повреди. Оваа 
година регистрирана е употреба на огнено оружје во три случаи.   

Во врска со пријавените напади, преземени се мерки на кривичен прогон, при што 
регистрирани се 148 кривични дела „напад врз службено лице при вршење работи на 
безбедноста“, извршени од 166 лица. Според местото, кривичните дела се најзастапени на 
подрачје на СВР Битола-31 и СВР Скопје-30. 

 кривични дела пријавени сторители 

СВР 2022 година 2021 година 2022 година 2021 година 
Скопје 30 50 28 60 

Битола 31 28 38 37 
Велес 13 21 13 22 

Куманово 12 18 13 18 
Охрид 14 17 15 20 

Струмица 9 9 11 9 
Тетово 23 13 29 15 

Штип 16 16 19 18 

Вкупно 148 172 166 199 
 

Табеларен приказ бр.36 – Извршени кривични дела „напад врз службено лице при вршење работи 
на безбедноста и број на сторители 

2.12.6. Локални избори 

Во 2022 година беа преземени и мерки и активности за фер и демократско спроведување 
на избори за Градоначалник на Општина Маврово и Ростуше и избори за членови на 
Советот на Општина Тетово кои се одржаа на 20 август 2022 година. Гласањето се 
одвиваше во 156 гласачки места, при што не беа регистрирани безбедносни настани и 
нарушувања, додека на денот на одржување на изборите беа пријавени три настани во 
врска со агитирање на гласачи на тетовско подрачје, за што од страна на полициски 
службеници од СВР Тетово за два од случаите по извршени проверки е констатирано дека 
наводите не се потврдени, а во третиот случај едно лице е усно предупредено да не се 
задржува подолго време од потребното на гласачкото место.  
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2.13. БЕЗБЕДНОСТ ВО СООБРАЌАЈОТ 

Министерството за внатрешни работи во текот на 2022 година вршеше  континуирана 
сообраќајна едукација на учесниците и контрола на патниот сообраќај, со цел 
унапредување на сообраќајната превенција и обезбедување повисок степен на 
сообраќајна дисциплина кај сите категории на учесници во сообраќајот. Преземените 
превентивни мерки и активности на службите резултираа со намален тренд на 
сообраќајните незгоди и намалување на бројот на настраданите лица во сообраќајот, 
особено на лицата со телесни повреди. 

2.13.1. Сообраќајни незгоди 

На патиштата низ државата, сообраќајните незгоди бележат поволен тренд со 
намалување од 3% во однос на минатата година. Случени се вкупно 7.806 сообраќајни 
незгоди, од нив најголем број незгоди се случуваат на подрачјата на СВР Скопје-3.119 и 
СВР Тетово-1. 117. Според местото на случување, речиси 5.255 илјади незгоди се случени на 
улиците во населените места, а останатите незгоди се случени на регионалните патишта-
975, на автопатиштата-616 и 391 незгоди се случиле на локалните патишта. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Табеларен приказ бр.37 – Вкупен број на сообраќајни незгоди по СВР (2022/2021) 

Според видот, најбројни се незгодите со материјална штета-3.855 незгоди, а останатите се 
незгоди со потешки последици, од кои најмногу се со телесни повреди-3.085 незгоди, 749 
незгоди се со тешки телесни повреди, а останатите 117 се незгоди се со смртни последици. 
При случените незгоди, причинета е материјална штета која се проценува на износ од над 
471 милиони денари. 

  2022 година 2021 година промена во % 

Скопје 3.119 3.205 -2,7 % ↓ 
Битола 583 654 -10,9 % ↓ 

Велес 594 588 1 % ↗ 
Куманово 500 493 1,4 %  ↗ 

Охрид 746 756 -1,3 % ↓ 
Струмица 518 534 -3 % ↓ 

Тетово 1.117 1.158 -3,5 % ↓ 
Штип 629 649 -3,1 % ↓ 

Вкупно 7.806 8.037 -2,9 % ↓ 
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По месеци, најмногу незгоди се случиле во јули-816 и август-875, кога фреквенцијата на 
возила и учесници во сообраќајот е со зголемен интензитет, додека по денови, најбројни 
се незгодите случени во петок-1.187 и во понеделник-1.153 незгоди. Во однос на 
временската рамка, критичен период со најголем број случени незгоди е времето од 13,00 
до 17,00 часот кога во просек се случиле по 527 незгоди, а најмал број незгоди се случиле 
во раните утрински часови во времето од 05,00 до 06,00 часот-91 незгода. 

Што се однесува до незгодите со потешки последици, случени се вкупно 3.951 незгода, од 
нив најмногу на подрачје на СВР Скопје-1.621 незгода. Во однос на минатата година, 
незгодите бележат тренд на намалување за 3% што се должи на намалувањето на 
сообраќајните незгоди со телесни повреди.  

  со потешки 
последици 

со смртни 
последици 

со тешки телесни 
повреди со телесни повреди 

 СВР 2022 г. 2021 г.  2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г.  2021 г. 
Скопје 1.621 1.647 31 32 230 215 1.360 1.400 

Битола 339 377 12 15 92 114 235 248 
Велес 235 251 8 7 44 54 183 190 

Куманово 304 290 11 7 55 50 238 233 
Охрид 344 387 14 14 73 62 257 311 

Струмица 225 250 15 8 64 52 146 190 
Тетово 562 550 12 10 98 75 452 465 

Штип 321 317 14 13 93 91 214 213 

Вкупно 3.951 4.069 117 106 749 713 3.085 3.250 

Табеларен приказ бр. 38 - Вкупен број на сообраќајни незгоди со потешки последици по СВР (2022/2021) 

2.13.2. Настрадани лица 

Бројот на настрадани лица во сообраќајните незгоди компаративно со 2021 година 
бележи намален тренд за 5,2%. Во сообраќајните незгоди настрадале вкупно 6.420 (6.775)10 
учесници, од кои 858 (792) лица се со тешки телесни повреди, 124 (116) лица се со последица 
смрт, а останатите 5.438 (5.867) се со полесни повреди, кај кои бележиме поволна состојба 
со намалување за 7,3%. Според локацијата, најголем број учесници настрадале на подрачје 
на СВР Скопје-2.650, потоа на подрачје на СВР Тетово-1.003 лица и на подрачје на СВР 
Охрид-567 лица.      

 
                                                      
10 Податоците во заградата се однесуваат на 2021 година 

117 749

3.085

3.855

106 713

3.250

3.968

СН со смртни последици СН со тешки повреди СН со телесни повреди СН со материјална штета

Графикон бр.20 - Сообраќајни незгоди (2022/2021)

2022 година 2021 година
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     Последици кај учесници во сообраќајни незгоди 

  Вкупно настрадани 
учесници 

Лица со последица 
смрт 

Лица со тешки 
телесни повреди 

Лица со телесни 
повреди 

 СВР 2022 г. 2021 г.  2022 г. 2021 г.  2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 
Скопје 2.650 2.807 31 34 261 246 2.358 2.527 

Битола 503 501 12 17 102 118 389 366 
Велес 350 375 8 7 49 54 293 314 

Куманово 503 474 11 7 63 51 429 416 
Охрид 567 628 16 15 93 78 458 535 

Струмица 366 378 17 9 78 58 271 311 
Тетово 1.003 1.165 14 12 104 81 885 1.072 

Штип 478 447 15 15 108 106 355 326 

Вкупно 6.420 6.775 124 116 858 792 5.438 5.867 

Табеларен приказ бр.39 – Последици кај учесници во сообраќајни незгоди по СВР (2022/2021) 

Во однос на структурата на настраданите учесници, најбројни се возачите на моторни 
возила-3.148, од нив најмногу се возачи на патнички возила-2.110, потоа возачите на 
мопед-286, возачи на мотоцикл-272, возачи на велосипед-245, возачи на товарни возила-
110, возачи на електричен тротинет-43 и во помал број возачи на други моторни возила. 
Од останатите категории, голем број од настраданите се сопатници-2.239(2.476), од кои 27 
(19) загинале и пешаците- 811 (756) од кои 30 (23) загинале, 192 се здобиле со тешки повреди, 
а 589 пешаци биле со телесни повреди. 

 
Графикон бр.21 - Настрадани учесници според категорија на возило 

2.13.3. Лица со последица смрт 

Оваа година бележиме пораст за 6,9% на бројот на лица со последица смрт во 
сообраќајните незгоди. Во незгодите 124 (116) лица го загубиле животот, а според 
категоријата на учесници, најголем број се возачи на патнички моторни возила и 
сопатници. Во однос на локацијата, најголем дел од лицата со последица смрт се на 
подрачје на СВР Скопје-31 каде е забележано намалување за 8,8%, потоа СВР Струмица-17, 
на чие подрачје оваа година забележано е зголемување за 90% на бројот на лица со 
последица смрт, СВР Охрид-16 лица, СВР Штип-15 лица со последица смрт, додека најмал 
број лица бележи подрачјето на СВР Велес со најмал број на лица последица смрт-осум.   
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Графикон бр.22 - Лица со последица смрт по Сектори за внатрешни работи 

Во 2022 година, се случија пет незгоди со повеќе жртви, од кои една е во централното 
градско подрачје во Штип на улицата „Брегалничка“, додека останатите незгоди се 
случени на отворен простор на следните патни правци: 
 локален пат од село Трибичино кон с. Едрениково-Струмица (место викано „Бресто“); 
 регионален пат Мавровска раскрсница-Дебар, кај Стрезимирски Мост; 
 магистрален пат Гостивар-Кичево (кај ресторан „Калаја“); 
 регионален пат Мокрино-Банско-Куклиш (на влез во село Колешино); 

2.13.4. Превентивно – репресивни мерки 

Министерството континуирано преземаше активности во насока на спречување, 
откривање и докажување на сообраќајната деликвенција. Приоритетно се работеше на 
сузбивање на прекршоците поради кои се случуваат сообраќајните незгоди и за чија цел 
секојдневно беа  спроведени  67 акциски контроли, најмногу за управување на моторно 
возило под дејство на алкохол, дрога и други психотропни супстанци-16, како и 14 акциски 
контроли за управување на моторно возило со брзина поголема од дозволената, по десет 
акциски контроли за престигнување спротивно на правилата на сообраќајот на 
патиштата и прекршоци кои ги чинат возачите на велосипеди, велосипеди со помошен 
мотор, мопед, мотоцикл и сл.   

Кампањи и проекти реализирани во соработка со Републичкиот совет за 
безбедност во сообраќајот на патиштата 

К 
А 
М 
П 
А 
Њ 
А 

„Стави појас“ 
„Европска недела на мобилност 2022“ 
„ Безбедно возење со трактор“ 

„Безбедно учество во сообраќај со електричен тротинет“ 
„Унапредување на безбедноста на велосипедистите во сообраќајот“ 

„Унапредување на безбедноста на пешаците  во сообраќајот“ 
„Зимска кампања“ (подигање на свеста за употреба на зимска опрема) 
“Летна Кампања“ – „Вози одморен“ (2022)  
„И јас и ти – сите сме пешаци! Безбедноста на прво место“, 
„Поголема безбедност на децата во сообраќајот“ 
„Светски ден на сеќавање на жртвите од сообраќајни незгоди“ 

Табеларен приказ бр.40 – Превентивни активности од областа на сообраќајот (2022) 
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Во текот на 2022 година, регистрирани се 389.152 превентивно-репресивни мерки против 
прекршителите на сообраќајните правила и прописи, во најголем дел за брзо возење, што 
е за 7,7% повеќе во однос на 2021 година, кога се регистрирани 361.245 превентивно-
репресивни мерки.    

Регистрирани се 215.852 прекршоци, најмногу на подрачјата на Секторите за внатрешни 
работи Скопје-28.272, каде истите се зголемени за 95% во однос на 2021 година, потоа на 
подрачје на СВР Тетово-31.768, СВР Битола-30.471, СВР Штип-30.013, Мобилната единица 
за безбедност на патниот сообраќај-24.430, а најмал број на прекршоци се на подрачјето 
на СВР Струмица-13.664. Компаративно со 2021 година, прекршоците се зголемени за 5,7%, 
кога беа регистрирани 204.246 прекршоци. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табеларен приказ бр.41– Број на регистрирани прекршоци (2022) 

Против прекршителите на сообраќајните правила и прописи, поднесени се 112.151 барања 
за поведување прекршочна постапка, предупредени се 13.966 учесници, исклучени од 
сообраќај се 44.135 возачи и 10.310 возила, времено се одземени 13.355 возачки дозволи, а 
2.445 лица се повикани на сообраќајна поука.  

Најчести прекршоци кои се регистрирани од страна на полициските службеници се брзо 
возење-25.178, потоа управување на возило без возачка дозвола-22.411, управување под 
дејство на алкохол-10.772, непрописно запирање и паркирање-8.875, употреба на 
нерегистрирани возила-4.935, непочитување сообраќајни знаци-2.909, техничка 
неисправност на возилата-2.394 прекршоци, неправилно движење на пешаци-1.841 итн. 
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Графикон бр.23 - Најчесто регистрирани сообраќајни прекршоци

2021 2022

  2022 година 2021 година Промена во % 

Скопје 28.272 14.451 95,6 % ↗ 
Битола 30.471 25.691 18,6 % ↗ 

Велес 18.443 19.992 -7,7 % ↓ 
Куманово 21.676 16.973 27,7 % ↗ 

Охрид 15.671 18.275 -14,2 % ↓ 
Струмица 13.664 14.051 -2,8 % ↓ 

Тетово 31.768 34.965 -9,1 % ↓ 
Штип 30.013 34.897 -14 % ↓ 

РЦ за ГР  1.444 1.181 22,3 % ↗ 
МЕБПС 24.430 23.770 2,8 % ↗ 

Вкупно 215.852 204.246 5,7 % ↗ 
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2.14. ПОЛИЦИЈАТА-носител на активностите за почитување на здравствените 
прописи и спроведување на мерките за заштита на јавното здравје во 
услови на пандемија 

Во рамки на активностите за заштита и справување со вирусот Covid 19 во текот на 2022 
година, на територијата на Република Северна Македонија, ставени се во изолација и 
самоизолација 137.807 лица чиј број е намален за 34,7% во споредба со истиот период од 
минатата година. Од страна на полициски службеници извршени се 136.394 контроли кај 
лица во изолација и самоизолација, при што утврдено е дека 65 лица не ги почитувале 
мерките за изолација и самоизолација. Во делот на почитувањето на одредбите кои ја 
регулираат работата на угостителските објекти, во координација со Државната пазарна 
инспекција извршени се 3.839 контроли во угостителски објекти, при што е констатирано 
дека 15 објекти не ги почитувале мерките, додека во однос на прекршоците за неносење 
лична заштита на лицето констатирани се 1.784 прекршоци. 

Табеларен приказ бр.42– Преземени мерки в.в. Covid 19  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 2022 година 2021 година 

нови лица во изолација и самоизолација 137.807 211.217 
контроли изолација и самоизолација 136.394 781.453 

непочитување изолација и самоизолација 65 396 
контроли во објекти 3.839 34.407 

објекти кои не почитувале 15 150 
прекршоци за не носење на лична заштита 1.784 2.357 
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3. ОСТАНАТИ ПОЛИЦИСКИ И ДРУГИ 
АКТИВНОСТИ 
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1.1. ОДДЕЛ ЗА КРИМИНАЛИСТИЧКО РАЗУЗНАВАЊЕ И АНАЛИЗА 

Одделот за криминалистичко разузнавање и анализа, како централна организациска 
единица,  фокусот го стави на анализа на безбедносните состојби, проценка на ризиците 
и стратешко насочување на организациските единици во Бирото за јавна безбедност.  

За таа цел, во рамки на своите надлежности вршеше континуирано собирање, обработка 
и анализа на статистички, разузнавачки и други оперативни податоци за следење на 
безбедносните состојби, состојбите со криминалот, криминалистички истражувања и 
криминалните групи и поединци, како и активности за идентификување, детектирање и 
проценка на заканите поврзани со одржување на поволна безбедносна состојба и 
спречување на криминал.  

Одделот своите активности ги реализира согласно годишната програма за работа и 
организациската поставеност, преку работата на Секторот за криминалистичко 
разузнавање и анализа, составен од Единица криминалистичко разузнавачка анализа и 
Единица за прикриени човечки извори на информации и преку Секторот за стратешка 
анализа и извештаи, составен од Единица за стратешка анализа и Единица за 
статистичко истражување и документирање. 

Стратешка определба на Одделот е унапредување на моделот на полициското работење 
водено од разузнавање, кој има суштинско значење за ефикасно и ефективно 
извршување на полициските работи во јакнење на капацитетите за превенција и 
проактивно делување во сузбивање и спречување на криминалот. Во таа насока, со 
поддршка на ОБСЕ беше промовирана „Проценка на имплементацијата на полициското 
работење водено од разузнавање во БЈБ“, а кон крајот од годината беше изготвен 
„Акцискиот план за унапредување на процесот за полициско  работење водено од 
разузнавање“ за  2023-2025 година. 

За обележување е креирање на информатичко решение за евидентирање и рангирање на 
криминални групи согласно Потпрограма  - Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на 
криминалистичките работи и сузбивање на организиран криминал, а за начинот на 
функционирање, изготвена е процедура за евидентирање и рангирање на криминалните 
групи и прирачник за користење и внесување на податоци. 

Од круцијално значење е и обезбедување на податоци за Поглавје 18 – Статистика, кое 
поглавје е од особено значење за целокупниот развој на нашата држава и ќе придонесе за 
планирање и мониторинг на макроекономската стабилност. Во оваа насока 
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континуирано се работеше на поглавјето 18-Статистика (Модул: Азил и менаџирана 
миграција) во врска со билатералниот скрининг за ова поглавје за степенот на 
имплементација на постоечката законска рамка, како и институционалните капацитети 
потребни за целосно спроведување на новите европски регулативи и директиви.  

Исто така, за обележување активното учество во имплементација и тестирање на новата 
апликација за Азбучен индекс и Криминалитет, која ќе обезбеди значајно унапредување 
на статистичките податоци.  

Акцентот беше ставен и на унапредување на работните процеси на евидентирање, 
обработка на податоци и информации од криминалистички истражувања во Бирото за 
јавна безбедност, унапредување на процесот на изготвување на мрежа на криминални 
групи, изготвување на аналитички и разузнавачки продукти на централно, регионално и 
локално ниво, како и унапредување на процесот на работа со информатори. Реализирани 
се работни состаноци во Секторите за внатрешни работи, а со цел ефикасно 
спроведување на разузнавачкиот модел, подобрување на координација во насока на 
зголемување на квалитетот и ефикасноста во работењето. Континуирано се даваше 
поддршка на организациските единици во доменот на криминалистичките истражувања, 
преку изготвување анализи, профили, извештаи и информации во рамки на тековни 
криминалистичките истражувања (оперативни акции, контроли и обработки), како и во 
процесот на воспоставување на криминалистичките истражувања. Дел од активностите 
беа насочени кон поддршка на оперативни штабови и оперативни тимови со изготвување 
на аналитички продукти и информации, како и учество меѓународни и национални 
оперативни акции, планови за мерки и активности, изготвување анализи по наредба на 
ОЈО за ГОКК. 

Активностите беа насочени и кон обезбедување на целосна поддршка на стратешкиот 
менаџмент,  преку изработка на стратешки, информативни и статички документи кои 
даваат подобра слика на состојбите со криминалот и криминалните трендови и 
овозможија одлуките на стратешко ниво да влијаат на клучните закани и ризици, преку 
насочено и координирано раководење и управување со расположливите полициски 
ресурси. Посебен акцент беше ставен на изработката на стратешки документи за 
идентификување и управување со криминалните закани и ризици, тематски 
информации како поддршка на организациските единици во насочено планирање 
активностите во согласност со утврдените приоритети, генерирање статистика и 
изготвување на статистички извештаи и прегледи за следење на состојбите по области на 
криминал, изготвување одговори на барања од останати организациони единици во 
Министерството и други институции и организации, како и на корисници на податоци и 
информации согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, 
спроведување на активности планирани со тековните проекти во Бирото за јавна 
безбедност во кои Одделот е учесник, како и континуирано обезбедување на податоците 
за постигнатиот напредок во врска со подготовка на придонесот кон Извештајот на 
Европската Комисија. 
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1.2. ЕДИНИЦА ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, СТАНДАРДИ И КОНТРОЛА НА 
КВАЛИТЕТ 

Единицата за стратешко планирање, стандарди и контрола на квалитет преземаше мерки 
и активности за стручен надзор и контрола на квалитетот и законитоста на извршените 
полициски работи согласно утврдена Методологија за работа и примената на 
полициските овластувања во организациските единици во Бирото за јавна безбедност.  
Во делот на стратешкото планирање, а во соработка и координација со Одделот за односи 
со јавноста и стратешки прашања, Единицата даде придонес во изготвувањето на 
Стратешкиот план на МВР 2023-2025 година и Годишниот план за работа на МВР за 2023 
година, истата изготвуваше квартални извештаи за степенот на реализација, вршеше 
следење, мониторинг и евалуација на спроведувањето на активностите, при што давани 
се и насоки и појаснување за постапувањето на задолжените организациони единици.  

Во текот на 2022 година спроведен е стручен надзор и контрола над работата на 
полициските станици и надворешните канцеларите за криминалистички работи, при 
што преземени се активности за зголемување на мерките за безбедност и 
професионално, законито и етичко постапување на полициските службеници. Покрај 
ова, стручен надзор е спроведен и по однос на Планот за мерки и активности „Безбедно 
Лето–2022“, а стручни надзори се вршени и по однос на водењето на евиденциите за 
работа и работа подолга од полното работно време. Оваа година, Единицата спроведе 
вовед во работа на седум началници и двајца командири, за што е изготвен соодветен 
службен материјал. 

Во текот на 2022 година, во рамки на Единицата изготвени и испратени се вкупно 2.055 
акти, од кои најголем дел 849 се службени белешки, а останатите се извештаи, мислења, 
одговори, иницијативи и слично, при што изготвени се и 78 телеграми, од кои три се 
инструктивни. Единицата бележи зголемена активност и во областа на реформските 
процеси и трансформации, вклучувајќи ја и меѓуресорската соработка и активностите со 
меѓународни организации. Претставниците од Единицата земаа учество во повеќе 
работилници, работни групи, комисии, состаноци и слично, при што преземени се 
активности и во следните проекти: „Подобрување на националните пракси за управување 
со мало и лесно оружје“, ,,Сина Храброст” и „Правда за децата-ЕУ за малолетничка правда 
по мерка на децата“. 
 

1.3. НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТИВЕН ЦЕНТАР ЗА СУЗБИВАЊЕ НА 
ОРГАНИЗИРАН И СЕРИОЗЕН КРИМИНАЛ 

Националниот координативен центар за сузбивање на организиран и сериозен криминал 
во 2022 година континуирано преземаше активности за меѓу институционална 
координација и размена на податоци и информации помеѓу сите вклучени институции 
(Министерството за внатрешни работи, Царинската Управа, Управата за финансиска 
полиција, Управата за финансиско разузнавање и Управата за јавни приходи),  
вклучувајќи го учеството во  меѓународната полициска соработка и потребите на 
останатите организациските единици во Министерството за внатрешни работи. Преку 
директен пристап до базите на податоци Центарот се етаблира како значаен механизам 
за меѓу институционална соработка, а се со цел сузбивање на организираниот и сериозен 
криминал на национално ниво. 
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Активностите на Центарот континуирано придонесуваат кон подобрување и забрзување 
на процесите за прибирање и размена на информации. Во 2022 година Центарот постапи 
по вкупно 589  барања, а за потребите на институциите беа извршени 1377 проверки за 
физички лица, 171 проверка за правни лица и 1.593 проверки за моторни возила.  

Покрај наведеното, во 2022 година од страна на Центарот испратени се 97 барања, а 
разменети се и 13 информации помеѓу различни институции, при што  утврдено е и едно 
преклопување помеѓу истите. 

Институции Испратени барања  Разменети информации  
Министерство за внатрешни работи 24 2 
Управа за финансиско разузнавање / 2 

Царинска управа 13 7 
Управа за јавни приходи 50 / 

Управа на финансиска полиција  10 2 
 Вкупно  97 13 

Табеларен приказ бр.43 – Активности на Национален координативен центар за сузбивање на организиран 
и сериозен криминал  

Од извршената анализа на статистички податоци констатирано  е зголемување  на 
протокот на споделени информации, со исклучок на Управата за финансиско 
разузнавање и Министерство за внатрешни работи, каде евидентирано е намалување.  

Покрај размената на информации, Центарот даде значен придонес и во заеднички акции 
за откривање на акцизни производи, во кои е запленето 300 килограми тутун, потоа во 
случаи за нецаринети возила со бугарски регистарски ознаки, заплена на 12 килограми 
амфетамин, како и при сторени девизни прекршоци во кои се одземени над 100.000 евра. 
За одбележување се и активностите  на Центарот поврзани со реализација на случај за 
кривично дело измама со инвестирање и перење пари. 

1.4. ОДДЕЛ ЗА ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ И УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 

Во текот на 2022 година, Одделот континуирано даваше правни мислења и насоки по 
доставени барања од организационите единици. Годинава Одделот изготви над 700 
мислења по предлози на закони и подзаконски акти и Нацрт-записници од седници на 
Владата на Република Северна Македонија, а претставниците од овој Оддел учествуваа 
во кривични постапки пред надлежните судови, а партиципираа во работата на повеќе 
работни групи. Во делот на постапките за утврдување на одговорност за кршење на 
работниот ред и дисциплина против работници во Бирото за јавна безбедност, во 2022 
година беа изготвени 621 решенија, при што во 73  постапки беше изречена мерка 
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„откажување на  договорот за вработување“, во  17 постапки мерка „распоредување на 
еден степен пониско“, во 410 постапки изречена мерка „парична казна“, во 19 постапка 
„писмено предупредување“, a во 102 постапки донесено е решение за запирање на 
постапката. Во однос на материјалната одговорност, оваа година донесени се 13 одлуки. 

Во делот за заштита на лични податоци, поднесени и одговорени се 716 барања, со 
посебен акцент на законскиот основ за потребата за обработка на личните податоци од 
страна на барателите на лични податоци. Во делот на управување со човечките ресурси 
континуирано се спроведуваа постапки за распоредување и унапредување на 
работниците во Бирото за јавна безбедност, како и постапки за остварување на други 
права на работниците. Во овој дел, изготвени се околу 2.000 решенија за распоредување, 
над 2.182 решенија за годишни одмори, над 2.241 решение за платено отсуство, 108 
решенија за неплатено отсуство, 500 решенија за остварување на права по основ на 
солидарна помош, 261 решение за јубилејна награда и сл. Оваа година изготвени се и 93 
службени легитимации, а тековно се изготвуваа наредби за извршување на работи и 
задачи, околу 5900 решенија за бонус плата за 2018 и 2020 година, уверенија за 
бенефициран стаж како и други акти за остварување на правата по основ на пензиско, 
инвалидско и здравствено осигурување. 

Во рамки на Одделението за обука и развој на персоналот и застапеност на заедниците и 
еднаквост на половите, оваа година распишани се огласи за пополнување на 526 работни 
места. Постапено е по 640 барања од организациските единици за изготвување на 
решенија за службено патување во странство, како и 38 барања за изготвување на 
решенија за ментори. Годинава се спроведуваше електронско полагање на 
приправнички испит, кој го положија 50 приправници, а врз основа на склучени 
меморандуми за соработка со образовните установи и институции, овозможена е 
реализација на практична настава во организациските единици во БЈБ во која 
учествувале 73 студенти од „Св. Климент Охридски“ Битола и Американски универзитет 
на Европа ФОН во Скопје, а исто така  проследувани се и прашалници за научно-
истражувачки цели.  

Покрај наведеното, континуирано се реализирани и тековните активности за пресметка 
и исплата на плата и надоместоци на плата, контролирани и ликвидирани се влезни 
фактури од добавувачи за извршени услуги и набавки, односно над 6.167 фактури 
согласно расходна класификација, изготвени и проверени се 44 касови извештаи за 
исплатени на околу 1280 готовински  сметки за патни и други расходи во вкупен износ од 
околу 1.440.000 денари и 34 касови извештаи за исплатени 702 сметки за потрошено 
гориво во вкупен износ од 1.800.000 денари, примени се околу 200.000 платливи обрасци 
согласно законските прописи за безбедноста на сообраќајот и други пресметки и 
мислења по наоди по пристигнати акти во врска со судски постапки и вештачења по 
тужбени барања од вработени за разлика во плата, за неисплатени прекувремени часови 
и бонус плата за остварени над 150 часа прекувремена работа, надоместок за храна за 
работа ноќе, согласно ЗРО за  вкупно 2.312 предмети. 

 



 

С т р а н и ц а  | 76 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2022 

1.5. ОДДЕЛ ЗА КРИМИНАЛИСТИЧКО ТЕХНИЧКИ ИСПИТУВАЊА И 
ВЕШТАЧЕЊА 

Во 2022 година Одделот континуирано преземаше активности 
за вештачења и анализи на предмети и траги обезбедени при 
истраги на место на настан или други истражни дејствија, како 
и активности за криминалистичка регистрација и проверка на 
лица, криминалистичко-техничка обработка на предмети и 
возила, документирање на настани, судски расправи, 
реконструкции и слично. Во овој период беа доставени 11.339 
барања, што претставува зголемување од 5% во однос на 
барањата во 2021 година.        

Од страна на Институтот за акредитација на РСМ, во ОКТИВ беше успешно спроведен 
редовен годишен надзор на функционирањето на системот за управување со квалитет 
при што беше констатирано дека воспоставениот систем успешно функционира и ги 
задоволува барањата на меѓународниот стандард МКС EN ISO/IEC 17025:2018. Опсегот на 
акредитација на ОКТИВ беше проширен со уште една лабораторија, односно беше 
акредитирана метода од областа на дактилоскопија. 

Со цел подобрување на системот за управување со квалитет и услуги, спроведена е анкета 
за истражување на задоволството од корисниците на услугите на ОКТИВ (вкупно 80 
судии и јавни обвинители). При тоа е утврдено дека најголем дел од испитаниците се 
“многу задоволни“ и “задоволни“ од услугите, помал дел се ,,делумно задоволни“, додека 
сосема незначителен дел од одговорите се “незадоволен“ и “многу незадоволен“. 

ОКТИВ континуирано спроведува активности согласно Стратегијата за понатамошен 
развој на капацитетите на криминалистичка техника на регионално и на локално ниво 
2020-2025, чија главна цел е стандардизација и унапредување на активностите кои се 
спроведуваат од страна на подрачните организациски единици. Во соработка со 
ИЦИТАП (Меѓународната програма за обука и помош при вршење кривични истраги при 
Одделот за правда на САД) и FBI (Федералното биро за истраги) започнати се активности 
за имплементација на софтверско решение кое ќе обезбеди обработка и автоматизирана 
меѓународна размена на анонимизирани податоци од ДНК профили - CODIS (Combined 
DNA Index System). 

Во соработка со Амбасадата на Француската Република во Скопје организирана е 
стручна обука од областа на истрага на подметнат пожар на која учествуваа 
претставници од форензичките лаборатории и подрачните организациски единици на 
криминалистичка техника и криминалистичка полиција 

Во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје организирани се две работилници на тема 
“Предизвици при спроведување увид на место на настан и постапување со доказен 
материјал„ со претставници од обвинителство, суд, форензичките лаборатории, 
криминалистичка полиција и криминалистичка техника. 

Во соработка со DCAF (Женевски центар за управување со безбедносниот сектор) 
организирана е стручна обука за користење статистички софтвер EuroForMix за 
евалуација на мешавина од ДНК профили на која учествуваа експерти од ОКТИВ 
надлежни за биолошки испитувања и ДНК идентификација. 
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Активности на криминалистичка техника 
1.000  Барања за предизвикување траги од папиларни линии 

1.590  Барања за детекција на биолошки траги 

1.505  Барања за вештачење на траги од папиларни линии обезбедени при истраги на 
место на настан 

82  Барања за споредбени анализи на траги од папиларни линии со отпечатоци од лица. 

174 Идентификувани лица врз основа на траги од папиларни линии 

103 Лица е утврден идентитет со помош на анализа на отпечатоци од биометриски 
документи 

400 Лица е утврден идентитет со помош на идентична листа 

206 Дактилоскопирани лица во странство 

6.700 Анализи за наркотични дроги 

1.159 Барања за вештачење на канабис производи 

1.039 Барања за наркотични дроги и психотропни супстанци 

149 Барања за анализа и вештачење на семки, медикаменти, токсични материи 

5.497 Токсиколошки анализи 

531 Барање за анализа и вештачење на разни типови материјални траги 

87 Извештаи за вештачење на траги од пожари,  експлозии, минско-експлозивни 
средства 

319 Одговорени барања од областа на механички траги и моторни возила  

444/348 Анализи и вештачења за идентификација на чаури, проектили, исправност на 
оружје  

2783 Анализи за испитување спорни документи  

108 Вештачења на документи 

60 Вештачења на ракопис 

12.590 Биолошки испитувања и ДНК идентификација 

330 Поврзувања со лица евидентирани во ДНК базата, а не се осомничени за 
конкретното кривично дело 

186 Поврзувања со лица осомничени за сторено кривично дело 

190 Поврзувања со посочени лица за елиминација 

41 Поврзувања меѓу неидентификувани траги од различни кривични дела 

Табеларен приказ бр.44 – Активности на криминалистичка техника 

Покрај ова, применета е фото техника во активности за документирање на 34 претреси, 
24 делегации, 15 протести. Изработени се вкупно 2024 фотографии и 19 извештаи по основ 
на судски барања. Постапено е по 42 барања за репродукции на отпечатоци, 56 барања од 
организациски единици во МВР, 27 барања за фотографирање на стапала и механички 
оштетувања, 11 судски барања за фотографирање на мобилни телефони. Видео техниката 
била применета за документирање по основ на 47 барања, а обработка на видео 
материјали била спроведена за 56 доставени барања. Изготвени се вкупно 915 
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фотографии од видео материјали и системи за видео надзор. Фотограметрија е 
применета за 15 барања. 

Полиграфската техника е применета за 44 кривични дела при што се изработени 
тестирања на 56 испитаници. Во системот за автоматизирано препознавање на ликови се 
внесени околу 450 нови лица, регистрирани во тековната година, а е постапено по 11 
барања за препознавање лик. 

Во извештајниот период, подрачните организациски единици на територијата на целата 
држава, спроведоа 8.827 увиди, од кои што се обезбедени 36.092 траги и предмети. 
Најмногу увиди имало од областа на имотни деликти-70%, потоа следат увидите на крвни 
деликти-11,5%, сообраќајни незгоди-7%, пожари-6% и вкупно 5,5% отпаѓаат на организиран 
криминал, недозволена трговија и експлозии. 
 

1.6. СЕКТОР ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ И КООРДИНАЦИЈА НА СОСТОЈБИ 

Секторот за известување и координација на состојби во текот на 2022 година навремено 
и квалитетно ги извршуваше службените задачи. Во сите Сектори за внатрешни работи 
функционираа Центрите за известување и командување (ЦИК), додека во Регионалните 
центри за гранични работи функционираа Дежурните оперативни центри (ДОЦ), со кои 
Секторот континуирано се информираше за сите безбедносни настани.  
Секојдневно беа изготвувани Дневни 
билтени за важни безбедносни настани 
на територијата на Република Северна 
Македонија, се вршеше експедиција на 
службена пошта низ целата држава, а 
за сите покарактеристични настани, по 
пат на СМС пораки беа известувани 
надлежните раководни лица во 
министерството, додека за настани во 
кои беа инволвирани вработени во 
МВР, веднаш беше известен  Одделот за 
внатрешна контрола, квалитет и 
професионални стандарди. Се вршење и мониторинг, односно беа набљудувани одредени 
простории во Министерството, кои се со степен на заштита преку мониторинг систем за 
перманентно набљудување.  

На бесплатната телефонска линија „199“ и апликацијата „Пријави сомнително лице“ не 
беа пријавени настани, додека на апликацијата „Црвено копче“ во текот на 2022 година 
пријавени се 52 случаи. 

1.7. ОДДЕЛ ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ПОЛИЦИСКИ ОПЕРАЦИИ 

Одделот за специјални полициски операции, во состав со неговите организациски 
единици ЕБР, САЕ-Тигар и ЕОП (ПЕП), плански и координирано преземаа превентивни и 
оперативно-тактички активности за одржување на јавниот ред и мир, заштита на 
животот, личната сигурност и имотот на граѓаните, заштита на слободите и правата на 
граѓаните, како и имотот и вредностите на државата. Во овие рамки, Одделот својата 
активност ја насочи кон унапредување на системот на раководење, командување и 
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контрола, како и реализација на обуките, со што придонесе за рационализација и 
зголемен квалитет во извршувањето на задачите.  

ОСПО постапуваше согласно „Оперативен план за постапување на МВР во услови на 
прогласена вонредна (кризна) состојба на територијата на Република Северна 
Македонија предизвикана од појавата на корона вирусот – COVID 19“ и преземаше мерки 
и активности за поддршка во Секторите за внатрешни работи. Во овие рамки, Одделот 
даде помош и поддршка на мото-патролната дејност во врска со почитување на одлуките 
на Владата, како и вршење на контролата на движење на лица и возила при на поставени 
пунктови. Покрај ова, Одделот извршуваше и други задачи во согласност со наредбите на 
Оперативниот штаб, а се реализираа и активности за соработка со Армијата. Со 
одобрение од Директорот на БЈБ, Одделот постапуваше по барањата за асистенција при 
обезбедување на спортски натпревари од висок ризик, јавни протести и други настани и 
манифестации од државен, културен или верски карактер, при што преземени се мерки 
и за зајакнато надворешно физичко обезбедување на КПУ Идризово и КПУ Скопје. Покрај 
ова, припадниците на Одделот беа ангажирани за асистенција по барање на судовите и 
КПУ, како обезбедување при спровод на осудени лица, а интензивна соработка е 
остварена и со останатите организациони единици во МВР, при што спроведени се 
заеднички активности и акции за спречување на недозволената трговија со дрога и 
оружје, трговија со луѓе и криумчарење мигранти. Покрај учеството во оперативните 
акции, Одделот во соработка со хеликоптерската единица на МВР, како и  ангажирање на 
нуркачите и алпинистичкиот тим на САЕ – Тигар, реализираше повеќе активности за 
спасување, како и обезбедување на возила при посета на високи делегации, а 
реализирани се повеќе специјални вежбовни активности и презентации, при што 
преземени се активности и за организација на крводарителски и хуманитарни акции. 
Покрај ова, Одделот беше носител во планирањето, координирањето и реализацијата на 
презентацијата во Делчево која се спроведе по повод на празникот на МВР - ,,7-ми Мај“, а 
во содејство со останати служби,  истиот зеде учество и во обезбедувањето на ,,Локалните 
избори 2022“, кои беа одржани на подрачје на Дебар и Центар Жупа. 

1.8. ОДДЕЛ ЗА ЗАШТИТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЧНОСТИ И ОБЈЕКТИ 

Одделот за заштита на определени личности и објекти 
преземаше мерки и активности за обезбедување 
највисоките државни претставници, странски 
делегации и манифестации, странските дипломатско-
конзуларни претставништва и нивните резиденции во 
Северна Македонија, како и објекти од посебно значење 
и интерес за државата. Во овие рамки Одделот 
обезбедува 13 објекти од посебно значење, 15 објекти од 
државен интерес, по 30 амбасади и резиденции на 
амбасадори, пет меѓународни мисии и претставништва, 
15 министерства, како и објектите на Владата и 

Собранието на Република Северна Македонија. Покрај ова Одделот врши посебно 
обезбедување на возовите кои сообраќаат низ државата, а во континуитет се преземаат 
и активности за внатрешно обезбедување на објектите во кои се прифатени граѓани од 
Авганистан.  
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Во 2022 година преземени се мерки и активности за обезбедување на шест делегации од 
I степен, 20 делегации од II степен, 45 делегации од III степен, 37 делегации од IV степен, 
16 обезбедувања на акредитации, 36 транзити низ Северна Македонија и 35 
манифестации, при што како посебно карактеристични се извојуваат активностите за 
обезбедување на настаните „Отворен Балкан Самит“ и „Преспа форум за дијалог“, двата 
одржани во Охрид, како и обезбедувањето на прославата на националниот празник 
„Илинден“. 

1.9. ОДДЕЛ ЗА ВОЗДУХОПЛОВНИ ЕДИНИЦИ 

Одделот за воздухопловни единици во текот на 2022 година преку хеликоптерската 
единица за полициски намени и хеликоптерската единица за посебни намени, ги 
спроведе сите работни задачи кои како обврска произлегуваат од секојдневните, редовни 
работни активности на Министерството. Уредно и безбедно се реализирани сите 
оперативни летачки задачи за потребите на организациските единици на 
Министерството како и на надворешните корисници, за што во тековната година беа 
реализирани вкупно 329 налози за лет. 

Покрај редовните тренажни летови, за одржување на достигнат степен на обученост и 
летовите за обука, извршени се и оперативни летови, за потребите на организациските 
единици во Министерството и тоа: за потребите на Оддел за гранични работи и миграции 
заради обезбедување на државната граница, летови за извршување смена на персоналот 
од Секторот за телекомуникации на Солунска Глава, летови за транспорт и обука на 
припадниците од Одделот за специјални полициски операции и ВИП летови за потребите 
на Министерството за внатрешни работи. 

1.10. СЕКТОР ЗА МЕЃУНАРОДНА ПОЛИЦИСКА СОРАБОТКА 

Секторот за меѓународна полициска соработка претставува Контакт точка за 
меѓународна координација на органите за спроведување на законот на Република 
Северна Македонија и функционално ги обединува каналите за меѓународната 
полициска соработка со Interpol, Europol, SELEC, странските офицери за врска во Северна 
Македонија или во други земји, акредитирани за Северна Македонија, како и нашите 
офицери за врска, кои се упатени во седиштата на Interpol, Europol и SELEC.  

Во надлежност на овој сектор оваа година отворени се 1.887 предмети (1429 – NCB Interpol, 
254 - Europol, 151 - Офицери за врска и 53 – SELEC), а во рамки на меѓународната размена 
на информации, преку системот I-24/7 разменети се 177.423 пораки. Покрај ова,  преку 
системот за проверка на возила за пред-регистрација, во глобалната база на Interpol за 
украдени возила извршена е проверка на 28.824 возила и внесени се 107 наши нови 
потраги по возила, а во базата на Interpol за изгубени и украдени патни исправи внесени 
се 5.085 нови патни исправи, при што по извршени проверки на граничните премини 
одземени се 164 патни исправи кои биле предмет на потрага од странски држави. Преку 
безбедносниот канал на Europol - SIENA,  разменети се 4.049 пораки, а покрај ова 
разменети се и 5.913 пораки помеѓу Офицерот за врски во SELEC Центарот и 
националните органи во Северна Македонија.  

Како резултат на размена на информации, во делот на оперативните а активности кои се 
поврзани со областа на недозволената трговија со дрога забележана е заплена на повеќе 
од 1,6 тони дрога, како и поголема количина на екстази кои биле реализирани во Велика 
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Британија, Франција, Швајцарија, Норвешка, Шведска, Австрија, Холандија и Бразил, 
каде од слобода биле лишени вкупно 23 македонски државјани, а во областа на 
недозволената трговија со оружје за одбележување е учеството во заедничка акција JAD 
SEE 2022, координирана во рамки на EMPACT, за што на граничните премини и во 
внатрешноста на земјата извршена е контрола и преглед на 858 лица, 437 патнички 
возила, 10 товарни возила и 22 автобуси, како и 20 претреси при кои се пронајдени осум 
пушки, три пиштоли, како и по еден гасен, сигнален и пневматски пиштол, 356 парчиња 
муниција, рамка за пиштол и 91 парче пиротехнички средства.  

По наредба на судовите, ОЈО, КПУ, БПД и ЗО, оваа година распишани се вкупно 1.273 
централни потерници по лица, при што запрени се 1.238 централни потерници (735 биле 
лишени од слобода, кај 129 настапила апсолутна застареност и 374 се запрени по други 
основи), а во делот на меѓународни потраги распишани се 236, а запрени се 274 
меѓународни потраги по лица.  

По завршена екстрадициска постапка, во 2022 година беа реализирани 83 екстрадиции 
на лица лишени од слобода во странство, а на наша територијата од слобода се лишени 51 
лице кои се предмет на меѓународни потраги од други држави, по што истите се 
екстрадирани до нив.  

По основ на сомнение за извршени кривични дела, оваа година добиени се барања за 
распишување на потрага по 373 лица (расписи), а потрагите од овој вид се запрени за 343 
лица.  Исто така, добиени се барања за распишување на потрага по 94 исчезнати лица, а 
потрагата е запрена за 89 исчезнати лица. За шест лица распишана е и меѓународна 
објава, а за три лица меѓународната објава е запрена. 

Во извештајниот период, распишани се 143 потраги за моторни возила (82 украдени, 14 
фалсификувани и 47 по други основи), а запрени се 90 потраги (43 пронајдени украдени, 8 
фалсификат и останатите по други основи). При постапување по предмети од областа на 
криминал со моторни возила, одземени се 35 возила од кои седум се странски возила во 
постапка за пред регистрација, 18 возила се одземени по основ распишана меѓународна 
потрага, а останатите 10 возила се одземени при спроведување на меѓународната 
операција CARBACK, која беше спроведена во организација на Генералниот секретаријат 
на Interpol за борба против криминалот со возила и илегалната меѓународна трговија на 
украдени возила и делови од украдени возила.  

Во областа за недозволена трговија со оружје, во iArms базата на Interpol  распишани се 
40 потраги за оружје, при што во рамки на потражните активности пронајдени се седум 
пиштоли, од кои за два било утврдено дека се предмет на потрага во Швајцарија и Косово. 

Во делот на проектните активности Секторот за меѓународна полициска соработка 
активно партиципираше во IPA проектот „Сузбивање сериозен криминал во Западен 
Балкан“, координиран од италијанското министерство за внатрешни работи и ILECU 
проектот, управуван од страна на Меѓународниот центар за развој на миграциски 
политики, а учество е земено и во активности иницирани од МВР на Р. Словенија и 
Фондацијата „Амбер Алерт Европа“ кои се однесуваат во делот на соработката за 
исчезнати лица.  

NCB Interpol Скопје продолжи да работи на експанзија на мрежата на Interpol I-24/7 кон 
други организациски единици, што резултира со зголемен број на откриени лица, 
документи и моторни возила кои се предмет на потрага од странски држави. Оваа година, 
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во финална фаза е експанзијата на I-24/7 и до Секторот за компјутерски криминал и 
дигитална форензика, со што ќе се овозможи користење на сервисите и алатките на 
Interpol кои се поврзани со сајбер криминалот, како и поврзување со ICSE - базата на 
Interpol за сексуална експлоатација на деца. Исто така преземени се активности за 
проширување на организациските единици кои имаат директен пристап до базата на 
iARMS (INTERPOL Illicit Arms Records and tracing Management System), интеграција на 
апликацијата за автоматско ажурирање на податоци за документи и возила, како и 
учество во I-Familia - база на Interpol за исчезнати лица, со ДНК профили од семејствата 
на исчезнатите. 
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