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Почитувани,
Стратешкиот план на Министерството за внатрешни работи
за периодот 2020-2022 година, е структуиран во две
стратешки програми „Развој на полицијата“ и „Унапредување
на заедничките функции на МВР“. При изработка на
стратешките програми првенствено се имаше во предвид
заложбата

нашето

министерство

да

продолжи

со

реализирање на стратешките приоритети на Владата на
Република Северна Македонија, во делот на одлучна и
неселективна борба со органзиран криминал и корупција,
владеење на правото, јакнење на јавната бeзбедоност, како и
натамошна

професионализација

и

департизација

на

припадниците на полицијата.
Во оваа насока, во Планот за реализација на Стратешките
програми се предвидени
реализацијата
првенствено

на
во

активности со кои продолжува

мерките
делот

на

од

претходните

капиталните

години,

инвестиции,

материјално-техничко опремување и создавање подобри
услови за поефикасно функционирање на полицијата;
транспарентно и отчетно работење и промовирање на
демократските вредности и јакнење на довербата меѓу
граѓаните.

Исто така, дел од Стратешкиот план се и трите стратегии
(Стратегија за управување со човечки ресурси, Стратегија за
вклучување и комуникација со заедницата и Стратегија за
развој на Центрот за обука), кои се реализираа со нашите
пријатели од ОБСЕ, а се во насока на изградба на современ
систем за третман на човечките ресурси, квалитетна и
ефективна

едукација

и

обука

на

вработените

во

министерството, како и градење на партнерство на локално
ниво и редовен дијалог со заедницата.
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Со цел остварување на утврдените стратешки приоритети и приоритетни цели, од вработените очекувам високо ниво на
одговорност, посветеност, тимска работа и несебично залагање на носителите на проектите и активностите од Стратешкиот
план, како и меѓусебна соработка и координација меѓу Бирото за јавна безбедност и организациските единици за потребите на
МВР.

МИНИСТЕР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
НАЌЕ ЧУЛЕВ
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1.1. АНАЛИЗА НА СОСТОЈБА
Анализа на состојбата е напрвена врз основа на Извештаите за следење на активностите кои во Стратешкиот план се
предвидени за реализација во 2019 година. За одбележување е дека дури 72% од планираните мерки се реализирани, при што
посебно ги издвојуваме следниве активности:


успешно се реализираа бројни капитални инвестиции и тоа:










изграден е Центарот за обновување од катастрофи и обезбедување континуитет со работата;
реновирани се објекти во кои функционира Секторот за внатрешни работи-Битола;
реновирани се објекти во пет полициски станици од општа надлежност (ПС за ОН Кочани, Виница, Кратово,
Валандово, Г.Баба) и три полициски одделенија (ПО Шуто Оризари, Камењане и Арачиново);
реновирани се простории за приведување и задржување лица во ПС Кичево, Пробиштип и Куманово;
реновирани објекти кои се користат од Единицата за брзо распоредување (Гаражен простор и Стрелиште);
реконструкција на објекти/боксови за кучиња;
во рамки на ИПА Програмата за 2016 година, отпочна со изградба на нова зграда за подобрување на
капацитетите на Одделот за криминалистичко-технички испитувања и вештачења, согласно европските
полициски стандарди;
согласно НАТО стандардите завршено се градежно инфраструктурните работи во организациска единица
надлежна за безбедност на информации;



ставени се во целосна функција Центри за известување и координација во СВР Штип, Куманово и Велес;



реализиран е проектот “Електронски записник од увид во сообраќајна несреќа„;



на подрачјето на Секторот за внатрешни работи – Скопје, ставен е во функција проектот „Видео надзор на место за
контрола на возила и возачи“;



реализиран е проектот „Мрежна инфраструктура за IP телефонија и миграција на телефонски централи во VoIP„;
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зајакната е сорботката со граѓаните, преку:

- формирани три нови Локални совети за првенција во општините Брвеница, Св.Николе и Јегуновце;
- одржани се над 20 состаноци во постојните Локални совети за превенција како и голем број на средби со градоначалници на
општините;


унапредена меѓуинституционалната соработка со Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија и

Агенцијата за катастар на недвижности, во рамките на која на нашето министерство му е овозможен пристап до бази на
податоци кои се водат во овие институции.
1.2. МИСИЈА
Министерството за внатрешни работи, спроведувајќи ги законските надлежности се стреми кон висок степен на безбедност,
сигурност, заштита на слободите и правата на граѓаните и подобрување на квалитетот на живеење во Република Северна
Македонија.

1.3 . ВИЗИЈА
Република Северна Македонија – Најбезбедна држава во регионот

1.4. ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ
Основни задачи на МВР се:
- остварување на системот на јавна безбедност;
- спречување на насилно уривање на демократските институции утврдени со Уставот на РСМакедонија;
- заштита на животот и личната сигурност и имотот на граѓаните;
- спречување на разгорување на национална, расна, верска омраза или нетрпеливост;
- спречување на вршење на кривични дела и прекршоци, откривање и фаќање на нивните сторители и преземање на други со
закон определени мерки за гонење на сторителите на тие дела;
- заштита и почитување на основните слободи и права на човекот и граѓанинот, гарантирани со Уставот, законите и
ратификувани меѓународни договори;
- одржување на јавниот ред и мир во државата.
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1.5. СПЕЦИФИЧНОСТ
Министерството за внатрешни работи е надлежно за: остварување на системот на јавна безбедност, спречување на насилно
уривање на демократските институции утврдени со Уставот, заштита на животот, личната сигурност и имотот на граѓаните,
спречување на разгорување на национална, расна или верска омраза и нетрпеливост, спречување на вршење кривични дела и
прекршоци, откривање и фаќање на нивните сторители и преземање на други со закон определени мерки за гонење на
сторителите на тие дела, граѓански работи и други работи утврдени со овој и посебен Закон.
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1.6. СТРУКТУРА
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1.7. ОДНОСИ СО ОРГАНОТ ВО СОСТАВ
МВР го сочинуваат организациски единици за потребите на министерството и орган во состав на министерството. Организациските
единици за потребите на министерството се надлежни за вршење стручни работи во врска со вршењето на внатрешните работи, за
потребите на целото министерство.

Орган во состав на МВР е Бирото за јавна безбедност (БЈБ), задолжено за извршување на полициските работи и одржување на јавниот
ред и мир. Со БЈБ раководи Директор кој по предлог на Министерот за внатрешни работи го именува Владата на Република Северна
Македонија.
1.8. ПРИОРИТЕТИ И ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛИ
Приоритет:
Одлучна и неселективна борба со организираниот криминал и корупцијата, реформи во насока на владеење на правото, зголемување
на нивото на јавната безбедност, вклучувајќи ја и безбедноста на патниот сообраќај
Приоритетни цели:
 Модернизација на полицијата преку изградба и реконструкција на полициски објекти и материјално-техничка опременост на
униформираните и неуниформираните припадници на полицијата;
 Јакнење на владеење на правото, преку непристрасно и недискриминирачко спроведување на законите и подобрување на
нивото на довербата на граѓаните спрема институцијата;
 Користење современи истражни методи за справување со организираниот и сериозниот криминал и корупцијата;
 Спречување на прекуграничниот криминал и илегалната миграција, како и контрола на реадмисија и остварување на правото
на азил;
 Зголемување на нивото на јавната безбедност, вклучувајќи ја и безбедноста на патниот сообраќај;
 Подобрување на националната, регионалната и меѓународната соработка;
Приоритет:
Промовирање на европските вредности во процесот на пристапување во Европската Унија и постигнување на интероперабилност
согласно стандардите на НАТО, непристрасно и недискриминирачко спроведување на законите, натамошна професионализација и
департизација и зајакнување на транспарентноста, унапредување на родовата еднаквост и вклучување на родовата перспектива во
креирањето на политиките и буџетите, како и воспоставување на заеднички стандарди за развој на сајбер безбедност.
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Приоритетни цели:
 Јакнење на професионалните капацитети за исполнување на обврските од Националната програма за усвојување на правото на
ЕУ (НПАА) за усогласување на националното со законодавството на ЕУ;
 Преземање активности за исполнување на партнерската цел Г1107, согласно ПАРП проценката за членство во НАТО;
 Имплементација на родовата рамноправност и обезбедување еднаков третман и можности;
 Сервисна ориентираност кон граѓаните, преку користење на нови информациско-комуникациски технологии;
 Јакнење на капацитетите за ефикасно откривање на непрофесионално и незаконско постапување на припадници на МВР;
 Обезбедување потребна и квалитетна ИКТ инфраструктура и примена на нови технологии и мерки за сајбер безбедност.
1.9. ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ВО 2018 ГОДИНА
Органите во состав и организациски единици за потребите на министерството, во 2018г. во рамки на програмите и потпрограмите во
Стратешкиот план на МВР 2018-2020г., преземаа интензивни и континуирани активности за остварување на приоритетите и
приоритетните цели на МВР за 2018г.
I. Вo рамки на стратешката програма „РАЗВОЈ НА ПОЛИЦИЈАТА“ во 2018г. постигнати се следниве резултати:
1. Во потпрограмата „Јакнење на капацитетите во делот на понатамошна професионализација на БЈБ “:
 за „Зајакнување на работата на полицијата со заедницата“, во 2018г. новоформирани се 17 локални совети за превенција и тоа во
скопските општини (Карпош, Г.Баба, Арачиново, Петровец, Илинден, Сарај, Бутел, Чучер-Сандево, Шуто Оризари, Сопиште, Аеродром,
Ѓорче Петров, Зелениково, Студеничани) и општините Охрид, Виница и Врапчшите. Притоа, вкупнот број на локални совети за
превенција е 46, а во текот на 2018г. на подрачјето на 30 општини, локалните совети за превенција имаат одржано состаноци на
конкретни теми.
 за „Унапредување на заштитата на правата на децата“, во рамките на проектот „Кривично право ориентирано кон жртвата“, од
страна на 24 полициски советници од сите СВР-а, посетители на работилницата на тема „Обезбедување на потребната помош,
поддршка и заштита на жртвите на криминал“ (одржана во март 2018г.), од која произлегува нивната обврска да реализираат
работилници во нивните СВР со полициски службеници, одржани се 109 работилници, со учество на 1.945 полициски службеници од
униформираната и криминалистичката полиција.
2. Во потпрограмата „Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на криминалистичите работи и сузбивање на организиран
криминал“:
 За развивање на капацитетите за финансиски истраги, преку примена на СОП за финансиски истраги, во јули 2018г. формирана е
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Работната група во МВР за имплементација на Стратегија на РСМакедонија за јакнење на капацитетите за водење финансиски
истраги и конфискација на имот. Од страна на групата, изготвен е службен материјал за потреба од формирање на посебни
организациски единици во МВР за водење на финансиски истраги и проценка за нивен потребен број и каде истите би биле
позиционирани. Покрај тоа, изготвени се и дополнителни материјали (анализи на слабости и предлози), што би требало да се
промени по одделни проблематики, а се изготвуваат и акти потребни за спроведување континуирана обука за Финансиски истраги
во Центарот за обуки на МВР. Во тој контекст, Одделот за криминалистичка полиција (ОКП) започна со првична анализа на
постоечкиот СОП во насока на негово ревидирање. Исто така, Одделот на состанок со Јавното обвинителство на РСМакедонија (на
05.10.2018г.), дал свое видување по активности кои ги преземаат другите институции, а кои се поврзани со финансиски истраги.
Дополнително, од страна на Одделот изготвен е идеен проект „Финансиски истраги“, наменет за повеќе институции во земјава и
истиот е претставен во Владата на РСМакедонија, пред претставници на ЕУ и НВО, со цел да биде одобрен во рамки на ИПА 2020.
За развивање на капацитетите на Секторот за општ и насилен криминал во ОКП и соодветните организациски единици во СВР , во
однос на справувањето на потешките облици на кривични дела, одржани се работни средби во СВР Струмица и СВР Битола на кои
се согледале состојбите за активните криминалистички истражувања, а продолжува и комуникацијата меѓу СВР-а, со цел јакнење
на капацитетите за меѓусебна соработка. Покрај тоа, разменети се информации преку СЕЛЕК за конкретни кривично-правни
настани од областа на имотни и крвни деликти, претежно со РАлбанија и РСрбија.
Во насока на зајакнување на капацитетите на Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал (ОСОСК) за
криминалистички истажувања, формирана е Национална единица за сузбивање на криумчарење на мигранти и трговија со луѓе и
изготвена е „Методологија за приоритизација на предмети на Одделот“, чие воведување и натамошно развивање ќе овозможи да се
елиминира забелешката од Извештајот на високата експертска комисија на ЕУ (извештај Прибе, септември 2017г.) каде ОСОСК мора
од реактивен да воспостави проактивен пристап во своето работење.
Во однос на зајакнување на капацитетите на Централната канцеларија за фалсификување на пари, од ноември 2018г. се спроведува
Твининг лајт проектот „Зајакнување на капацитетите на системот за борба против фалсификување на еврото“ (во рамки на ИПА
програмата на ЕК и за чија реализација има обезбедено финансиски средства). Покрај тоа, во рамки на активностите на
Централната канцеларија за истраги во областа на фалсификување на пари, спроведени се обуки за користење на е-регистарот за
фалсификувани пари со поддршка на ОИТ, во седум СВР и нивните Надворешни канцеларии за криминалистички работи, со цел да
бидат опфатени сите организациски единици во МВР, а обновени се и податоците за полициски службеници кои ќе имаат пристап
до е-регистарот.
Во однос на јакнење на капацитетите за справување со корупцијата од среден и висок профил и поврзаност со кривични дела од
организиран криминал, полициски службеници од економски криминал, учествуваа на 9 едукативни активности.
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 Во рамки на проектот „ Превенција од насилниот екстемизам, радикализација и тероризам преку полициското работење во
заедницата“, спроведени се обуки за околу 3.000 полициски службеници од униформираната и криминалистичката полиција, кои се
стекнаа со специфични знаења за радикализацијата, како важен сегмент во борбата против насилниот екстремизам и тероризам.
Во врска со активноста за изработка на анализата на ризици од трговија со луѓе и криумчарење мигранти, истата е реализирана со
изготвување Извештај за идентификуваните ризици, со предлози за нивно елиминирање или намалување на степенот на ризикот.
 Со цел „Зајакнување на капацитетите на ОСОСК за крималистичко разузнавачка анализа“, изработени се Предлог-договор и
Протоколот за соработка меѓу МВР и Управата за извршување на санкции.
 Во насока на „Зајакнување на капацитетите на Националниот координативен центар за сузбивање на организиран и сериозен
криминал“- (НКЦСОСК), обезбедено е негово кадровско зајакнување, со што покрај претставници од МВР и УФР, во НКЦСОСК
упатени се и претставници од Управата за финансиска полиција, Царинска управа и УЈП и ОЈО за сузбивање на организиран и
сериозен криминал. На претставниците од различните институции во Центарот, согласно овластувањата, доделени им се
привилегии и пристапи до базите на податоци и соодветни регистри во нивните институции, а во насока на негова
операционализација, извршено е првично тестирање на можностите за вкрстување на податоци од достапните бази на податоци во
НКЦСОСК. Започната е размена на информации, при што се евидентни конкретни резултати од неговото работење. Исто така, врз
основа на индикатори за можно перење на пари изготвени се и две анализи, со цел иницирање на заедничка координација и
соработка помеѓу МВР, УФР, УФП, УЈП и ЦУ заради натамошно криминалистичко истражување. Отпочнато е и со поддршка во делот
на меѓународната полициска соработка, односно предмет на проверка се македонски и странски државјани за кои странски
полициски служби доставиле информации или барања за проверки преку каналите на INTERPOL, EUROPOL, ILEKUS и SELEC, и тоа
примени се 10 барања за проверка на 82 лица, македонски и странски државјани.
Во делот на обуки на вработените за размена на информации и изработка на аналитички продукти, претставници од НКЦСОСК
учествуваа на работилница на тема „Меѓуинстутиционална соработка“ (во рамки на проектот ИПА 2012-Зајакнување на
капацитетите за борба против организираниот криминал и корупција), одржана во мај 2018г. На истата учествувале и претставници
од повеќе организациски единици во МВР, како и претставници од УЈП, УФП и ЦУ и други релевантни институции. Воедно,
реализирана е и студиска посета од 12-16.11.2018г. на пет претставници од НКЦСОСК (МВР, ЦУ и УФР) во Унгарија во TIBEK
(Национален аналитички центар на унгарските безбедносни служби) заради согледувања на искуства и функционалности кои треба
да се развиваат во НКЦСОСК.
 Во рамки на проектот „Унапредување на службата за криминалистичка техника согласно стандарите на ЕУ и акредитација на нови
методи во Одделот за криминалистичко-технички испитувања и вештачења“ (ОКТИВ), се реализира активноста „Јакнење на
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форензичките капацитети“, во чиј рамки во тек е постапката за обезбедување маркица за изградба на зграда, а се работи и на
детален внатрешен дизајн на зградата.
За „Акредитацијата“, спроведен е Годишниот надзор од страна на Институтот за акредитација на РСМакедонија (ИАРСМ), при што е
направена проверка на претходно акредитираните методи како и на двете ново пријавени методи по стандардот ISO 17025. Од
страна на Институтот за акредитација доставена е официјална потврда за успешно поминат годишен надзор и издаден е нов Прилог
кон сертификатот за акредитација на ОКТИВ со важност од 16.11.2018г. Во врска со стандардот 17020, во тек е имплементација на
Твининг проектот “Понатамошно јакнење на капацитетите за истраги на место на настан“. За исполнување на предусловите за
акредитација по стандардот ISO 27001, Одделот воведе дополнителни безбедносни мерки за контрола на сервер-салата.
Во однос на „Информатичка модернизација“, од страна на ОКТИВ континуирано се надградуват и усовршуват работните процеси,
инкорпорирани во електронскиот систем за криминалистичко-техничка евиденција на увиди, вештачења и други активности кои се
преземаат од страна на организациските единици за криминалистичка техника на регионално и локално ниво во МВР. Исполнети се
приоритетните предуслови за намалување на веројатноста од појава на несакани последици, како и затајување на хардверски
компоненти и прекин на довод на електрична енергија со што во сервер салата на Одделот воведени се три дополнителни
приклучоци за напојување кон агрегатската струјна инсталација на МВР, а во функција се поставени и дополнителни два UPS уреди.
Воедно, изработен е модул за изготвување извештаи од извршени анализи за присуство на алкохол и метаболити во примероци крв
и урина, како и модул што генерира извештај за потребите на фокалната точка за оружје за потребите на ОКРА.

 За „Зајакнување на меѓународната полициска соработка и усогласување со ЕУ и Шенгенското право“, а во насока на поефикасно
користење на алатките и сервисите на меѓународните полициски организации (FIND, ASF, iARMS, SIENA,итн.), преземени се
следниве активности:
 одржана е Регионална работилница за подобрување на работата на Заедничките Контакт Центри (ЗКЦ) на Граничната
полиција, надлежни за полициска и/или царинска соработка (11/14.06.2018г. во Струмица, во организација на ОБСЕ
Канцеларијата во Скопје), по што изготвена е Информација во која се констатирани состојбите и потребите за
воспоставување СИЕНА апликација во ЗКЦ;
 пристапено е кон модернизација на полициските системи СМПС - Одделението НЦБ ИНТЕРПОЛ Скопје, со употребата на
алатката FIND (Fixed INTERPOL Network Database) се направи поврзување на граничните евиденции во МВР со ИНТЕРПОЛ I24/7 мрежата, со што од 17.12.2018г. при проверка на патници, патни документи и моторни возила на граничните премини во
земјава, се врши автоматска проверка во евиденциите на ИНТЕРПОЛ за потраги по лица, документи и моторни возила.
 Секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика е поврзан со мрежата на ИНТЕРПОЛ, со што се овозможува
пристап до базите на ИНТЕРПОЛ за компјутерски криминал.
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 За „Зајакнување на капацитетите на Секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика“, во делот на дефинирање Процедури
за обезбедување на дигитални докази од Интернет и Меѓународни Интернет сервис провајдери реализирана е работилница на тема
„Он-лајн Финансиски измами и измами со платежни картички“, подржана од проектот „IPROCEEDS“, како заеднички проект на ЕУ и
Советот на Европа.
3. Во потпрограмата „ Јакнење на капацитетите во делот на полициските работи од општа и посебна надлежност и за унапредување
на безбедноста на сообраќајот на патиштата“, постигнати се следниве резултати:
 во насока на „Јакнење на капацитетите на Секторите за внатрешни работи и полициските станици од општа и посебна надлежност“,
завршени се постапките за реновирање и санација на објектите: СВР Велес, ПС ОН Драчево, ПС ОН Кичево, ПО Галате, ПО Зајас,
додека се уште продолжуваат постапките во СВР Битола, ПС ОН Бит Пазар, ПС ОН Кисела Вода;
 во рамки на проектот „Оперативен комуникациски центар“ од 01.05.2018г. функционира ЦИК-от во СВР Битола, а од август, 2018г. се
отпочнати активности за ставање во функција на ЦИК при СВР Штип;
 за „Зајакнување на капацитетите за унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата“, за подрачните организациски
единици и за Мобилната единица за безбедност на сообраќајот на патиштата набавени се 80 уреди за алкотестирање и 30 уреди за
мерење на брзината на движење на возилата;
 во насока на „Развивање соработка на Секторот за сообраќајни работи со службите за контрола регулирање на сообраќајот од
регионот и соседните земји“, во мај, 2018г. претставници од СВР Скопје и МЕБСП, присуствуваа на Регионална обука за
пресретнување на дрога на автопати, одржана во Тирана, РАлбанија;
 во рамки на проектот „Електронски записник од увид во сообраќајна незгода“, во септември, 2018г. отпочнато е со спроведување на
пилот проект „Електронски записник од увид во сообраќајна незгода“, на подрачјето на СВР Тетово, а кон крајот на годината
започнато е спроведување на овој пилот проект и на подрачјето на СВР Куманово и СВР Скопје.
4. Во потпрограмата „Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на граничното управување и миграција“:
 „Унапредувањето на прекуграничната полициска соработка“, во еден сегмент се остварува преку Контакт центрите за полициска
соработка со сите соседни земји, освен со РГрција. Како резултат на успешното функционирање на Заедничките центри за полициска
соработка, истите многу често се користат и од страна на Царинските службеници, што на извесен начин го проширува опсегот на
нивната работа и значење. Од страна на Одделот, во повеќе наврати во билатералните средби со претставници од МВР на РГрција е
потенцирана потребата за отварање на Заеднички контакт центар и со оваа соседна земја.
За подобрување на соработката со РГрција, направени се 10 контакти меѓу надлежните полициски служби на двете страни, на кои се
разменувани информации за состојбата долж заедничката државна граница, но и за други тековни прашања од секојдневното
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работење. Во јули, 2018г. во Солун се одржал шестиот состанок на Постојната мешовита гранична комисија со РГрција, на кој се
разгледувале прашања поврзани со состојбата на граничната линија, во надлежност на наведената комисија, а во септември истата
година, се одржала средба на регионално ниво меѓу претставници на армијата на РГрција и македонската секторска мешовита
погранична комисија за гранични инциденти, со цел испитување, мерење и поставување на гранични пловки кои недостасуваат на
Дојранско Езеро, како и за проверка на други гранични пловки.
Соработката со FRONTEX во континуитет се одвива на многу високо ниво со зголемување на обемот на активности во кои се вклучени
припадници на Граничната полиција и тоа:



во заедничките операции на FRONTEX, VEGA Children 2018 (втора фаза) и „Флексибилни оперативни активности 2018 за граничен
надзор на копно“, JO FOA 2018 –Land, JO Alexis –Air;




учество во програмата за размена на персонал во рамки на заедничка операција ЈО Focal Points 2018 Land;
учество во обуки, состаноци, работилници и конференции во организација на FRONTEX во областите: фундаментални права,
трговија со луѓе, интегрирано гранично управување, анализа на реализираните заеднички операции на копнени и воздушни
граници и организирање на заеднички операции во нареден период, основна обука, анализа на ризик, прибирање и размена на
информации за патниците и сл.

Воедно, по завршувањето на преговорите, извршено е парафирање на Договорот за статус меѓу Владата на РСМакедонија и ЕУ за
акции спроведени од страна на Агенцијата за европска гранична и крајбрежна стража во РСМакедонија, согласно кој припадниците на
полициските служби од европските држави кои ќе учествуваат во заеднички операции во земјава, организирани од страна на
FRONTEX, ќе добијат извршни овластувања, согласно Оперативниот план за реализација на заедничката операција.

 Во насока на „Справување со новите предизвици и облици на загрозување“ во континуитет се разменуваат информации со
соседните и европски земји, согласно утврдените и прецизно дефинирани канали на соработка и размена на информации.
Во текот на 2018г. реализирани се вкупно 37 обуки на кои партиципирале припадници на граничната полиција. Истите биле од
различни области од доменот на полициското работење, првенствено од интерес на граничната полиција, а се спроведени во
соработка со повеќе партнерски организации на МВР: FRONTEX, IOM, Амбасада на САД-EXBS и ICITAP програма, Амбасада на
СРГерманија и истите ги следат современите трендови и најдобри пракси за работа на граничните служби во регионот и ЕУ. Исто така,
согласно Планот за мерки и активности во периодот пред одржување на Референдумот, во граничната полиција беа спроведени и
обуки за улога на полицијата во спроведување на Референдумот 2018.
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Адаптиран е и ставен во функција посебен дел за сместување на баратели на азил, во постоечкиот објект на Прифатниот центар за
странци Гази Баба, Скопје. Активностите за изградба на нов објект за потребите на Центарот се реализираат согласно утврдената
динамика. Притоа, во рамки на проектот „Подготовка на инженерски услуги и тендерска документација за изработка на Прифатен
центар за странци и Форензичка лабораторија EuropeAid/132633/C/SER/multi“, се работело на изработка на дизајн на наведениот
објект.

 За „Зајакнување на оперативните капацитети и зголемување на ефикасноста во работењето на припадниците на граничната полиција“,
отпочнати се подготвителни активности за имплементација на одобрените средства на ЕУ проектот ИПА 2016 „Усогласување на
националниот систем со ЕУ и Шенген барањата за гранично управување, а во тек е постапка за избор на твининг партнер.
Со приемот на 16 нови теренски возила (модел Дачија Дастер), донација на Амбасадата на СРГерманија, зголемена е мобилноста на
патролните единици на граничната полиција, вклучувајќи ја и Мобилната единица за компензаторни мерки. Исто така, како резултат
на донации на опрема и спроведените стручно-специфичните обуки, Граничната полиција е подготвена професионално да одговори
на сите актуелни предизвици од доменот на откривање на фалсификувани документи. Воедно, во соработка со ОБСЕ, се реализира
проектот за реновирање на просториите за чување на оружје во 16 полициски станици на Граничната полиција.
5. Во рамки на потпрограмата „Јакнење на капацитетите на специјализираните служби“:
 Во насока на „Зајакнување на капацитетите на Одделот за обезбедување и заштита на одредени личности и објекти“, во 2018г. преку
свои ментори и обучувачи во континуитет се спроведуваа обуки на новопримени работници во делот на обезбедување на личности и
ескортна придружба, улога и задачи на претходницата, обука за противпожарна заштита и други специјализирани обуки, а исто така
за 13 припадници на Одделот реализирана е обука за менотри.
 За „Зајакнување на капацитетите на Одделот за специјални полициски операции“, претставници од Одделот учествуваа на повеќе
специјализирани обуки и други едукативни активности, главно организирани со помош на инструктори од САД, а припадници на
Одделот учествуваа на Заедничка вежба-„Есенска бура“, оджана во Скопје/Криволак и на Меѓународна конференција за борба против
тероризам во Виена, Австрија.
 Во однос на материјално-техничкото доопремување и модернизирање со современа специјална опрема и вооружување, за
службениците на ЕСЗ се набавени по 200 комплети (вкупно 400 комплети) на униформи за урбана и рурална средина, 90 балистички
елеци, 150 борбени појаси, 100 АП и 70 eлектрични панели.
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 Во насока на „Зајакнување на капацитетите на Единицата за службени кучиња“, зголемен е бројот на извршители во Единицата и
тоа: водичи на службени кучиња, инструктори за обука и сл.
II. Во рамки на стратешката програма „НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ И БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ“ , реализирани се следниве
активности:
 за „Спроведување на планот на активности кои произлегуваат од членството во SEEIC и MEC„:
 Управата за безбедност и контраразузнавање учествуваше на три директорски и три експертски средби, при што последната
директорска средба е одржана во септември 2018г., рамки на безбедносниот форум, MEC Evc OM I, во Подгорица во
организација на претседавачот на MEC, ANB, Црна Гора.
 Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање како претседавачи со SEEIC форумот, беа
домаќини на XVII SEEIC Пленарна средба „Stone Bridge“ одржана во октомври 2018г., во Охрид, со учество на шефови на 15
служби од регионот;
 во насока на имплементирање на активностите кои произлегуваат за „Национална стратегија за борба против тероризмот„ и
„Национална стратегија за спречување на насилен екстремизам“ , припадници на УБК активно учествуваа на повеќе
работилници/меѓуресорски работни групи во рамки на Национален комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против
тероризам, како и во изготвувањето на работна верзија на Твининг фишето за проектот „Strengthening the prevention and counter
violent extremism and counterterrorism coordination capacities“ од ИПА програмата за 2016г.
III. Во рамки на стратешката програма „УПРАВУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ФУНКЦИИ НА МВР„ :
1. Во потпрограмата „Воведување систем за управување со документи“ (DMS) започнато е фазно спроведување на проектот „Документ
менаџмент систем’“, во соработка со фирмата „ИнТек Систем„. Имено, првата фаза веќе се спроведува во ОСОСК, при што направена е
анализа на работните процеси, утврдени се документи кои ќе можат да циркулираат, како и донесен е документ за потврда на
кориснички барања. Воедно, во Одделот за информатика и телекомуникации реазлизирани се активности околу инсталација на
платформата на DMS.
2.Во потпрограмата „Управување со човечки ресурси“ активноста „Зајакнување на институционалните механизми и градење на
капацитети за вклучување на родовата перспектива во креирањето на политики и програми и соодветни буџети„ се реализира
континуирано преку:
 имплементација на обврските од Конвенцијата за спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство
(Истанбулска конвенција), при што усвоен е Национален план за спроведување на Конвенцијата за спречување и борба против
насилството врз жените и семејното насилство;
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 донесен е Оперативен план за спроведување на активности на ниво на министерството согласно Национален план и се
превземаат активности за негова имплементација;
 учество на претставник од МВР на 71 сесија на Комитетот на ОН за елиминација на дискриминацијата врз жената, на кој беше
презентиран периодичен извештај на РСМакедонија по Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација врз
жената (CEDAW);
 изготвен е Прирачник за полициски службеници за обезбедување на родово сензитивни услуги за поддршка на лица што
претрпеле семејно насилство и согласно истиот спроведени се четири обуки за обучувачи;
 работната група (за спроведување на обврските кои произлегуваат од методологијата за родово одговорно буџетирање), изврши
анализа на изборната програма за обука и изготви родово буџетска изјава за програмата за обука на МВР.
 Во насока на „Применување на рамноправна родова застапеност„ дадени се насоки од Координаторот за еднакви можности од МВР
до раководителите на сите организациски единици во БЈБ, со цел инкорпорирање на насоките и одредбите од Законот за еднакви
можности на жените и мажите во нивното понатамошно постапување, како и насоки до Одделот за финансиски прашања за
родово одговорно буџетирање во поглед на изготвување Предлог-буџетска пресметка и следење на реализацијата на буџетот на
министерството;
 Во однос на „Задолжителна континуирана обука за практично полициско постапување„ формирана е работна група, која има
обврска да направи анализа и проценка за физичката подготовка, практичните постапки и самоодбраната, како и спортот во МВР
од правен, стручен, организациски и информатички аспект. За таа цел, работната група достави Извештај со препораки до
Министерот за внатрешни работи, при што имплементацијата на оваа активност ќе зависи од дадените насоки од негова страна.
 Родовата застапеност во министерството во 2018г. процентуално изнесува 79.88% мажи и 20.12% жени, од кои:
 униформирани: мажи 48,84%, жени 5,52%;
 неуниформирани ПС: мажи 19.34%, жени 5.18%;
 ОСЛ: мажи 6.68%, жени 7.31%.


Во текот на 2018г. согласно „Принцип на правична застапеност „ на ниво на министерството состојба за правична застапеност на
припадниците на заедниците е следна: Македонци- 76.93%, Албанци-19.27%, Срби-1.42%, Турци-1.06%,Роми-0.64%, Власи-0.18%.
Од страна на Центарот за обука, во 2018г. преземени се сите потребни мерки за целосна реализација на планираните активности.
Притоа, направена е комплетна ревизија на наставните програми и задачи за учење, со што „Подобрувањето на квалитетот на
програмите за обука“ е направено, а за активноста „Унапредување на единиците одговорни за обуки во МВР, БЈБ и УБК“, освен
работни средби со Мисијата на ОБСЕ и со единиците за обука во БЈБ, СВР и РЦ за ГР, за целосно дефинирање на обврските и
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задачите за подобрување на квалитетот на обуката, неопходно е да се извршат измени во Актот за систематизација и организација
на работните задачи.
Во рамки на проектот „Управно надзорни работи“ од страна на Одделот за граѓански работи, целосно е завршен проектот „Полесно
до личен документ“, со што е овозможено закажување на термини за издавање на лични документи на цела територија на
РСМакедонија преку мобилен оператор.

3. Во рамки на потпрограмата „Зајакнување на капацитетите за внатрешна контрола, професионални стандари и спроведување
на антикорупциска програма“ , се постигнаа следниве резултати:
 Во насока на “Воспоставување на професионална служба и почитување на човековите права“, се бележи зголемување од 16%
во однос на добиени претставки од граѓани и правни лица за неправилности извршени од страна на вработени во МВР,
односно е постапувано по 1.036 (894) предмети. При тоа, констатирано е дека за 614(579) случаи наводите во претставките се
неосновани, 232(163) предмети се без исход, односно нема доволно докази за да се потврдат или отфрлат наводите во
претставката, 131(93) предмети наводите се основани, 47(34) предмети се делумно основани и 12(17) претставки се по друг
основ, или нема основ за постапување.
 Исто така, доставени се 1.310 (952) одговори и известувања до граѓани, 25(девет) одговори до невладини организации, 99(105)
одговори до правни лица и 99(59) одговори до адвокати и од вкупно примените 32(25) поднесоци од Народниот
правобранител, одговор е доставен на 31 и 1 преставка е во тек;
 За „Имплементација на Прирачникот за полициски интегритет“, Одделот изготви План за спроведување на „Програмата за
јакнење на полицискиот интегритет на полициските службеници во МВР„ и согласно истиот Одделот реализира 12
работилници (СВР Скопје, Велес, Штип, Куманово, Битола, Охрид , СВР Струмица и Гранична полиција) на кои присуствувале
278 слушатели;
 Во врска со активностите кои произлегуваат за Одделот од проектот „Јакнење на почитувањето на човековите права при
полициското постапување“, во јули 2018г. донесен е Правилник со измени и дополнувања на Правилникот на Одделот за
внатрешна контрола криминалистички истраги и професионални стандарди;
 Во однос на откривање корупцијата, незаконско и непрофесионално постапување, утврдени незаконитости во
постапувањето на вработените кои имаат обележје на кривично дело, од страна на Одделот поднесени се 15 кривични
пријави против 19 вработени во МВР за сторени 19 кривични дела и тоа осум „Злоупотреба на службена положба и
овластување“ три „Малтретирање во вршење на службата” и „Фалсификување на службена исправа” и по едно „Примање
поткуп”, „Teшка телесна повреда”, „Против правно лишување од слобода”, „Спречување на докажување” и „Несовесно
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работење во службата”;
 На превентивен план, од страна на Одделот извршени се 32 контроли во 96 организациска единица за утврдување на
алкохолизираност на вработените, почитување на работно време, употреба на службени возила и една контрола при
одржување на ракометен натпревар во СРЦ -Јане Сандански за проверка на злоупотреба на службени легитимации на
вработените во МВР.
Во делот на едукативните активности Одделот со свои претставници учествуваше на:
 работилница на тема „Градење, планирање и управување со интегритетот„ во организација нa DCAF , одржана во Скопје;


работилница која е одржана во рамки на МАТРА програмата за владеење на правото;



тркалезна маса на тема „Спроведување на препораката

на Советот на Европа во однос на ЛГБТИ правата„ во

организација на Хелсиншкиот комитет за човекови права-ЛГБТИ центар за поддршка;



три билатерални средби, од кои една со РБугарија и две со Косово, за продлабочување на соработката на служби од
соседните земји и ЕПАК;



прослава на 12-та годишнината од формирањето на полицискиот испекторат при МВР на Косово;



обележување на 139-та годишнина од формирањето на МВР на РБугарија;



регионалниот форум на министерствата за внатрешни работи, на покана на МВР на РБугарија, во врска со управување со
внатрешната коорупција и третиот годишен состанок на „Мрежата за зајакната регионална соработка на единиците за
внатрешна безбедност„;



конференција на земјите членки во EPAC/EACN насловена како „Повеќекратните предизвици бараат одржливи и
интерактивни решенија„ а во организација на Федералното биро за антикорупција на Австрија, одржана во РустАвстрија.

Во насока на зголемување на транспарентноста во работењето, Одделот континуирано доставува извештаи за работа и други
документи за кои постои интерес кај јавноста, до Одделот за односи со јавност и стратешки прашања, со цел истите се објават на
интернет-страницата МВР.
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4. Во потпрограмата „ Надградба на телекомуникациски и информатички систем во МВР“ активности се преземаа во три проекти,
при што:
 проектот „Резервно напојување на систем сали“ е целосно реализиран;
 за проектот „Воспоставување ИКТ центар за континуитет во работењето и опоравување од катастрофа “, во завршна фаза се
градежните работи, при што техничкиот прием на објектот е планирано да се изврши во март 2019г., додека т ендерската
постапка за набавка на ИКТ опремата, агрегати, УПС системите, климатизацијата за систем салите и системот за техничко
обезбедување е целосно завршена;
 за проектот „Оптичка мрежа на МВР“ е реализирана фаза I на релација Миладиновци – ГП Богородица, додека за фаза II, во тек
се активности за воспоставување на инфраструктура на релација Градско – Прилеп.
5. За потпрограмата „Интеграција во НАТО и безбедност на класифицирани информации“ во 2018г. постигнати се следниве
резултати:
 во насока на Имплементацијата на Годишната национална програма за членство РСМакедонија во НАТО за исполнување на
партнерската цел Г1107, во периодот октомври – ноември 2018г претставници на МВР учествуваа на две вежби за меѓународен
кризен менаџмент. Едната „Србија-2018,, е одржана во Белград, во организација на Евроатланскиот Центар за координација на
вонредни состојби на НАТО, додека другата „СЕССИМ-2018„ e одржана во Центарот за управување со кризи, со цел за
унапредување на соработката, координацијата и интероперабилноста помеѓу државите од ЈИЕ во кризни состојби;
 За реализација на активноста „Безбедност на класифицирани информации„ по констатирани недостатоци (во делот на
административна безбедност, безбедност на лица корисници на класифицирани информации и физичка безбедност во
организациските единици каде што се создаваат, чуваат и се ракуваат со класифицирани информации) изготвена е
инструкција со конкретни насоки за надминување на недостатоците;
 Во делот на активноста „Изготвување на Оперативни процедури за безбедност на системите„ изработена е документација за
акредитација на ИКТ системот на Регистарот за странски класифицирани информации во МВР до степен „Строго доверливо“ во
согласност со барањето од ДБКИ и планот за создавање безбедносни услови за размена на НАТО класифицирани информации
до степен „Строго Доверливо“ со Регистарот за странски класифицирани информации во МВР во електронска форма.
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1.10. ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ВО 2019 ГОДИНА
Бирото за јавна безбедност и организациските единици за потребите на министерството, во 2019 година, во рамки на програмите и
потпрограмите во Стратешкиот план на МВР 2019-2021г., преземаа активности за остварување на приоритетите и приоритетните цели на
МВР за 2019 година.
Вo рамки на стратешката програма „РАЗВОЈ НА ПОЛИЦИЈАТА“ постигнати се следниве резултати:
1. Во потпрограмата „Јакнење на капацитетите во делот на понатамошна професионализација на БЈБ“:

за „Зајакнување на работата на полицијата со заедницата“ , преку „Подобрување на функционирањето на Локалните совети за
превенција“, одржани се 67 работни средби со градоначалници на општини, а одржани се и седници на Локалните совети за превенција
во скопските општини Бутел, Карпош и Шуто Оризари, како и во општините Валандово, Куманово, Липково, К.Паланка, Кратово, Старо
Нагоричане, Битола, Делчево, М.Каменица, Пробиштип, Кочани, Дојран, Босилово, М.Брод, Пласница, Крушево, Гевгелија и Охрид.
Формирани се три нови Локални совети за превенција во општините Брвеница, Св.Николе и Јегуновце;
 за реализација на „Обука за дејствување во кризни состојби“, спроведени се две работилници на тема ,,Справување со сериозни
инциденти“ и тоа едната во Струга, на која присуствувале 12 полициски службеници (пет од СВР Охрид и седум од СВР Тетово), а
другата во Велес, исто така со присуство на 12 полициски службеници (четири од СВР Велес и осум од СВР Штип);

2. Во потпрограмата „Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на криминалистичите работи и сузбивање на организиран криминал“:
 за „Развивање на капацитетите за водење на криминалистички истржувања“, активноста „Обезбедување пристап до бази на
податоци на институции надвор од МВР (АКН, УЈП и др.)“ се спроведува во рамки на проектот IPA 2013 „Национална платформа за
интероперабилност“, а задолжен за развој на апкликативните решенија е надворешен правен субјект-Nextsense. Одржани се
координативни состаноци со Царинската Управа, Агенција за вработување, Агенцијата за Катастар и Управа за Јавни приходи,
пришто, потпишан е Меморандум за соработка меѓу МВР и Агенција за вработување на РСМ, со кој е овозможено МВР да користи
16 сервиси на Агенцијата. Исто така, потпишан е Договор за Користење на електронскиот шалтер на Агенцијата за катастар на
недвижности, преку директен пристап до апликацијата Е-Кат Шалтер преку користење на VPN мрежа, а во тек е изготвување
Предлог-текст на Меморандум за соработка меѓу МВР и Министерството за труд и социјална политика. Покрај ова, инсталирано е
апликативно решение во тест-продукциска фаза со одредени сервиси одобрени на Царинска Управа, Агенција за вработување и
Министерството за труд и социјална политика. Како нови институции идентификувани се Фондот за здраствено осигурување,
Пензиско и инвалидско осигурување на РСМ и Министерство за правда-Управа за матични книга, со кои се иницирани првични
работни состаноци за отпочнување и реализација на активности со кои ќе се овозможи користење на нови веб-сервиси;
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за „Зајакнување на капацитетите на ОСОСК за криминалистички истражувања“ и тоа преку „Зајакнување на капацитетите на
Централната канцеларија за фалсификување пари“, во рамки на Твининг лајт проектот „Зајакнување на капацитетите на системот
за борба против фалсификување на еврото“, реализирани се студиски посети во РАвстрија и СРГерманија. Исто така, експерти од
Германската национална банка – „Бундес Банка“, одржаа четири работилници за полициски службеници од Одделот, а одржани се
и повеќе состаноци со Народна Банка на РСМ;
за „Унапредување на службата за криминалистичка техника, согласно стандардите на ЕУ и акредитација на нови методи во
ОКТИВ“, потпишан е Договор за градба (меѓу Делегацијата на ЕУ во РСМ и градежна фирма од РАлбанија) и отпочнати се
активности за изградба на новиот објект;
Исто така, во рамки на твининг проектот „Понатамошно јакнење на капацитетите за истраги на место на настан“, изработена е
Стратегија за развој на капацитетите на КТ единици на регионално и локално ниво и Акциски план за спроведување, а во
континуитет се спроведуваа стручни обуки (180 криминалистичко-технички работници од подрачните организациски единици на
криминалистичка техника, се обучени за 12 Стандардни Оперативни Процедури, 19 КТ работници од подрачните организациски
единици на криминалистичка техника и ОКТИВ за барањата од стандардот ИСО 17020, а 20 полициски службеници завршија
меѓународна обука за обучувачи во областа на криминалистичка техника);
за „Зголемување на капацитетите на национално ниво за пристап до меѓународните бази на податоци“, во рамки на „Проектот
за поврзување на националната база за потраги по лица и возила со базите на податоци на ИНТЕРПОЛ за потраги по лица и
возила“, дефинирани се корисничките барања и процеси во насока на креирање на web-апликација за пребарување во
националните потраги и ИНТЕРПОЛ, која ќе ја користат полициските службеници во МВР. Во насока на зголемување на
капацитетите на национално ниво за пристап до меѓународните бази на податоци со кое се предвидува поврзување на
националната база на податоци за потраги по лица со меѓународната база на ИНТЕРПОЛ, обезбедени се веб-сервиси од
Генералниот Секретаријат на ИНТЕРПОЛ (за сега до ниво на тестни податоци). Во мај 2019 година, во МВР реализиран е состанок
помеѓу претставници на НЦБ и ОИТ со претставник на ИПСГ надлежен за експанзија на системите на ИНТЕРПОЛ, при што била
презентирана развојната фаза на нова веб-апликација за пребарување во националната база за потраги по лица, која во иднина по
надминување на специфични технички пречки треба да ја пребарува и меѓународната база на ИНТЕРПОЛ;
за „Зајакнување на капацитетите на Секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика ( СККДФ)“, преку
„Поврзување на Сектортот за компјутерски криминал и дигитална форензика со ИНТЕРПОЛ I-24/7 мрежа за користење на база за
сексуална експлоатација на деца (INTERPOL Child Sexual Exploitation-ICSE), како и др. алатки на ИНТЕРПОЛ наменети за
сузбивање на компјутерскиот криминал“, дефинирани се потребните материјално–технички средства за поврзување (компјутери и
комјутерска опрема) на СККДФ, а по добивање на согласност за финансиска поддршка од страна на Генералниот Секретаријат на
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ИНТЕРПОЛ (IPSG-redirected from INTERRPOL Secrétariat Général), ќе се пристапи кон процедурите во МВР за одобрување донации.
Доделени се кориснички профили на вработени во Секторот и направено е успешно тестирање на конекцијата на Секторот со
ИНТЕРПОЛ I-24/7 мрежата;

3. Во потпрограмата „Јакнење на капацитетите во делот на полициските работи од општа и посебна надлежност и за унапредување
на безбедноста на сообраќајот на патиштата“, постигнати се следниве резултати:
 во насока на „Јакнење на капацитетите на СВР-та и ПС од општа и посебна надлежност“ , реновирани се објектите на СВР Битола,
ПС ОН Кочани, ПС ОН Виница, ПС ОН Кратово, ПС ОН Валандово, ПО Камењане, ПО Арачиново, ПС ОН Гази Баба, на објектот во
скопската населба Шуто Оризари (во кој ќе се смести ПО Шуто Оризари) и гаража во ЕБР-касарна „Ѓорче Петров“ и реконструкција на
објекти/боксови за кучиња на Единицата за дресура на службени кучиња;
 за „Постигнување на стандардите утврдени со Правилникот за задржување на лица во ПС“ , целоно е завршена реконструкција на
просториите за задржување во ПС ОН Пробиштип, ПС ОН Кичево и ПС ОН Куманово;
 во рамки на „Оперативен комуникациски центар“ , за „Формирање на ЦИК по урнекот на ЕИК на ниво на СВР“, спроведени се
активности за воспоставување на ЦИК во СВР Штип, СВР Куманово и СВР Велес, при што набавени се и инсталирани неопходно
потребните материјално- технички средства, определен е потребниот број извршители за работните задачи во ЦИК-те, спроведена е
обука за користење на електронската апликација – Преглед на дневни настани со посебен акцент на начинот на постапување на
полициските службеници во ЦИК по приемот на пријави од граѓани, за сите полициски службеници од дежурни служби и
раководните работници во ПС за ОН, ПО и ПС за БПС. Со пренасочување на телефонските повици од бројот 192 во ЦИК при СВР Штип,
СВР Велес и СВР Куманово, истите отпочнаа со функционирање. Набавени се и потребните компјутери за останатите ЦИК, а
отпочнати се активности за ставање во функција и на ЦИК-от во СВР Охрид;
 за „Зајакнување на капацитетите за унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата“, проектот „Видео надзор на
место за контрола на возила и возачи“ е целосно реализиран, при што набавени се 50-те мобилни камери/„body-cameri“, кои се ставени
во употреба во стручните служби за сообраќајни работи во СВР-Скопје;
 во рамки на проектот „Електронски записник од увид во сообраќајна незгода“, набавени се 43 компјутери и креирани се кориснички
налози за 421 полициски службеници, со цел имплементирање на проектот во сите организациски единици за контрола и регулирање
на сообраќајот, односно службите кои вршат увиди на случени сообраќајни незгоди. Исто така, реализирани се осум обуки на
полициски службеници од СВР Велес, Струмица, Штип, Охрид, Битола и Скопје и на истите се обучени 125 полициски службеници, и
истите треба да направат обука на полициските службеници кои вршат увид на сообраќајни незгоди во нивните организациони
единици, а донесен е и Правилник за Изменување и дополнување на Правилникот за начинот на вршење на полициските работи, во
кој е усогласена работата на организациските единици кои вршат увид на сообраќајни незгоди со законските и подзаконските
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прописи, како и пропишување на образецот во истиот, со цел практична примена на образецот на Записник за извршен увид на место
на сообраќајна незгода;

4 . Во потпрограмата „Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на граничното управување и миграција“:
 за „Зајакнување на оперативните капацитети, материјално-техничко опремување и модернизација во насока на зголемување на
ефикасноста во работењето на припадниците на Граничната полиција“, активноста „Подготовка на инжинерски работи и
тендерска документација за изведба на градежни работи за Прифатен центар за странци“ е рализирана и во тек е постапка за избор на
изведувач за градежни работи.
Во насока на „Усогласување на националните системи со ЕУ и Шенген барањата за гранично управување“, во Твининг проектот ИПА
2016-„Усогласување на националните системи со барањата на ЕУ и Шенген барањата за гранично управување“, во мај, 2019г. одржан е
почетен настан (kick-off meeting) на кој е претставен проектот пред надлежните национални субјекти и пошироката јавност, а во јули,
2019г. реализирана е првата студиска посета во Словачка, на која претставниците од различни служби во МВР и НКЦГУ се запознаа со
граничното работење во МВР на Словачка. Исто така, во рамки на проектот, се рализираа следниве активности:
- одржани се состаноци за хармонизација на националното со европското законодавство, како и за структурата на интегрираното
гранично управување, во рамки на процесот за присоединување кон Шенген зоната;
- одржана интерактивна работилница на која учествувале осум претставници од Национален координативен центар за гранично
управување (НКЦГУ) и Гранична полиција, со цел подготовка на препораки за идниот процес на изработка на Нацрт-Стратегијата
за ЕИГУ и дефинирање на нејзиниот опсег и поврзаност со други стратешки документи;
- одржана е интерактивна работилница, со учество на 15 претставници од гранична полиција, регионалните центри за гранични
работи и Оддел за криминалистичко-разузнавачка анализа, со цел надградување на аналитичкиот извештај, процедурите и
техниките за анализа на ризик со акцент на интерсекторската соработка и размена на информации;
- одржани се две работилници, од кои едната е во насока на подготовка на Нацрт-анализа на недостатоци со препораки за
развивање на Методологија и систем за воспоставување на веродостојна евиденција (track record) за откривање, истрага и
кривичен прогон на прекуграничен криминал, додека другата е за утврдување факти за актуелната состојба и практични
можности на земјата-корисник за пребарување и користење податоци од националните бази во однос на процедурите за гранична
контрола;
- реализирани се теренски посети со експерти од земјите членки, на организациски единици во Гранична полиција на регионално
и локално ниво, заради согледување на моменталната состојба на човечки ресурси;
- реализирани се обуки на теми: „Откривање на злоупотреба на фалсификувани документи“ и „Спроведување на интервју со
илегални мигранти“ на кои учествувале по 12 полициски службеници.
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Во рамки на стратешката програма „УПРАВУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ФУНКЦИИ НА МВР„ :
1. Во потпрограмата „Воведување систем за управување со документи“ (DMS), инсталирана е опремата за воведување на системот за
управување со документи (DMS), а во тек е операционализација на овој систем.

2. Во потпрограмата „Управување со човечки ресурси“:
 за активноста „Зајакнување на институционалните механизми и градење на капацитети за вклучување на родовата перспектива во
креирањето на политики и програми и соодветни буџети„ изготвен е тригодишен извештај (за 2016, 2017 и 2018 година) за родово
одговорно буџетирање, во кој е наведен преглед на процесот, постигнатите резултати и прогресот на програмата од аспект на
еднакви можности на мажите и жените. Во рамки на интерресорска работна група за изработка на „Закон за спречување и заштита
од насилство врз жените и семејно насилство“, активно учествуваа претставници од МВР. Изготвена е конечна верзија на „НацртЗаконот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство„ и истиот е ставен на страната на ЕНЕР. Од страна
на МВР за наведениот закон дадени се забелешки;
 за „Применување на рамноправна родова застапеност“, креиран е нов посебен дел на веб - страната на МВР со наслов „Родова
еднаковост“, а изготвен е и „Прашалник за утврдување на знаењето на полициските службеници за превенција и спречување на
семејно насилство”. Воедно, реализирани се две работилници за подигање на свеста на полициските слубеници од СВР Битола, СВР
Струмица и СВР Охрид за родово базираното насилство, како и нивно запознавање со Законот за превенција, заштита и спречување
на семејно насилство. Спроведена е обука за обучувачи по „Модул за обука на професионалци за родово сензитивно обезбедување на
услуги на жртвите“, на која присуствувале 13 полициски службеници од СВР Скопје. Во насока на деценрализирање на наведената
обука, од страна на обучените обучувачи спроведени се обуки за 969 полициски службеници (од СВР Скопје, Куманово, Битола,
Струмица, Штип, Охрид и РЦ за ГР Исток). Исто така, со поддршка на ОБСЕ спроведени се четири работилници на тема:
„Подобрување на полициската родова чувствителност за насилството врз жените и одговор на семејно насилство“, на кои
присуствувале 80 полициски службеници.
 во делот на „Управно надзорни работи“, отпочнато е со реализција проектите: „Печатење на информативни брошури за баратели на
право на азил на повеќе јазици“ и „Печатење на постери за баратели на право на азил, при што испечатени се брошурата и постерите
во соработка со УНХЦР и истите се поставени на видни места на граничните премини, во полициските станици од општа надлежност,
на аеродромите, Прифатни Центри и други места каде можат да се појават барателите на право на азил.
Родовата застапеност во министерството во 2019 година процентуално изнесува 80,49% мажи и 19,51% жени, од кои:
 униформирани: мажи 50,90%, жени 7,01%;
 неуниформирани ПС: мажи 17,82%, жени 4,28%;
 ОСЛ: мажи 7,00%, жени 7,13%.
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Согласно „Принцип на правична застапеност „ во текот на 2019 година, состојбата е следна: Македонци-75,89%, Албанци-20,10%, Срби1,46%, Турци-1,12%, Роми-0,63%, Власи-0,21%.

3. Во рамки на потпрограмата „Зајакнување на капацитетите за внатрешна контрола, професионални стандари и спроведување
на антикорупциска програма“, во рамки на активноста „План за спроведување на програмата за јакнење на интегритет на
полициските службеници„ во јануари 2019 година, реализана е обука за анализа на ризик од корупција на работни места, а заради
изработка е анализата на ризик од корупција за секое работно место во министерството, обебедени се потребните податоци.
4. Во потпрограмата „Надградба на телекомуникациски и информатички систем во МВР“ , реализирани се следниве активности:
 во рамки на проектот „Воспоставување на Центар за опоравување од катастрофи и обезбедување на континуитет со работата“ ,
финансиран со средства од Програмата за претпристапна помош на ЕУ (ИПА) за 2013г., завршни се градежните работи и
изграден е Центарот во Прилеп, со кој се обезбедува функционирање на витални информациски системи во случај на природни
или катастрофи предивикани од човечки фактор;
 проектот „Мрежна инфраструктура за IP телефонија и миграција на телефонски централи во VoIP“ , е реализиран, односно
инсталирана е потребната опрема во СВР Охрид, СВР Куманово, СВР Тетово, Гранична полиција во МРТ и Комплекс ЕБР „Ѓорче
Петров“.
Проектите „Оптичка мрежа“ и „Уреди за климатизација на систем сали“ се во фаза на јавна набавка, а проектот „Изградба на безбедна
ИНТРАНЕТ мрежа'', ќе се редифинира во 2020 година.
5. За потпрограмата „Интеграција во НАТО и безбедност на класифицирани информации“, постигнати се следниве резултати:
 За „Исполнување на партнерската цел Г1107 (согласно ПАРП проценетата и Обука за учество во мировни мисии) “ изработeна е
дата - базата од полициски службеници - учесници во мировни мисии. Исто така, во таа насока одржани се координативни
состаноци со Министерството за одбрана/Генерал Штаб на Армијата на РСМ за развивање на концепт за обука на лицата кои ќе
се упатуваат на извршување на задачи во мировни мисии, а започнати се и активности за изработка на Наставна програма за
спроведување на обука на припадниците на МВР кои ќе учествуваат во мировни мисии;
 Во рамки на „Обуката за меѓународен кризен менаџмент„ од меѓународната вежба „Joint reaction“ (со која се предвидени се повеќе
циклуси на планирано-координативни обуки, а завршната ќе се одржи до крајот на годината во РАлбанија), во февруари 2019
година, одржана е координативна обука од меѓународен кризен менаџмент. Исто така, одржана е и работилницата “CMEP” во
организација на Министерството за одбрана (во мај 2019 година), на која учестуваа тројца претставници од МВР;
 За „Имплементација на активностите поврзани со Програмата за продолжување на реформите” од страна на Работната група за
реализација на активности поврзани со правни прашања од областа на МВР за пристапување на РСМ во НАТО, преземени се
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активности за прифаќање на четири Статусни договори кои треба да се ратификуваат од страна на РСМакедонија, а со цел
исполнување на обврските поврзани со интеграцијата на РСМакедонија во НАТО. Во делот за материјално-техничкото
доопремување и надградбата на постојните мерки за физичка безбедност, во тек е постапка за набавка на опрема за видео надзор,
контрола на пристап и системот за детекција на натрапници, согласно НАТО стандардите. Во таа насока, изготвена е евиденција
за припадници на МВР/БЈБ кои согласно работните позиции и надлежностите ќе имаат пристап до НАТО документи;
 Во делот „Безбедност на класифицирани информации“, за активноста „Изготвување на Оперативни процедури за безбедност на
системите“, изработени се Предлог-текстови за документација за акредитација на Регистарот за странски класифицирани
информации во МВР до степен на класифицирани информации „Строго Доверливо“ и истите се проследени на ревизија до
Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации.

1.11. ПРОГРАМИ
Стратешките програми содржани во планот заедно со компонентите имаат континуитет од минатата година. Стратешкиот план на
МВР за период 2020-2022г. содржи 2 програми, преку кои ќе се остваруваат стратешките приоритети и приоритетните цели на Владата
на Република Северна Македонија. Програмите се разработени во 13 потпрограми, поддржани со проекти, мерки и активности,
произлезени од мисијата МВР, а со чија реализација би биле поблиску до остварување на визијата на министерството.
Стратешкиот план ги содржи следниве програми:

1.11.1„РАЗВОЈ НА ПОЛИЦИЈАТА“ - со 6 потпрограми :
1.11.1.1. потпрограма „Вклучување и комуникација со заедницата“
1.11.1.2. потпрограма: „Jакнење на капацитетите на БЈБ во делот на криминалистичките работи и сузбивање на организиран криминал“
1.11.1.3. потпрограма:„Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на полициските работи од општа и посебна надлежност и за
унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата“
1.11.1.4. потпрограма: „Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на криминалистичка техника“
1.11.1.5. потпрограма: „Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на граничното управување и миграции“
1.11.1.6. потпрограма: „Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на специјализираните полициски служби“
1.11.2 „УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ФУНКЦИИ НА МВР“ - со 7 потпрограми:
1.11.2.1. потпрограма: „Воведување систем за управување со документи (DMS)“
1.11.2.2. потпрограма: „Управување со човечки ресурси“
1.11.2.3.потпрограма: „Унапредување на системот за обука на вработените во МВР„
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1.11.2.4. потпрограма: „Унапредување на сервисната ориентираност кон граѓаните и останатите засегнати страни„
1.11.2.5. потпрограма: „Надградба на телекомуникациски и информатички систем во МВР“
1.11.2.6. потпрограма: „Интеграција во НАТО и безбедност на класифицирани информации“
1.11.2.7.потпрограма:„Зајакнување на капацитетите за внатрешна контрола, професионални стандарди и спроведување на
антикорупциска програма“

1.11.1. ПРОГРАМА „РАЗВОЈ НА ПОЛИЦИЈАТА“
План за спроведување Програма
А: Оправданост и дизајн на Програмата
1. Образложение: Програмата „Развој на полицијата“ произлегува од Стратешките приоритети на Владата на РСМакедонија
содржани во Одлуката за стратешки приоритети за 2020 година: „Полноправно членство на РСМакедонија во НАТО“,„Успешно
водење на пристапните преговори со ЕУ“ и „Одлучна и неселективна борба со организиран криминал и корупцијата“,
односно приоритетните цели: „Одлучна и неселективна борба со организираниот криминал и корупцијата, реформи во насока на
владеење на правото, изградба на независни институции“, „Зголемување на нивото на јавната безбедност, вклучувајќи ја и
безбедноста на патниот сообраќај“, „Јакнење на владеењето на правото преку непристрасно и недискриминирачко спроведување
на законите“ и „Унапредување на човековите права и создавање институционални капацитети за нивна ефикасна заштита“
2. НПАА: Поглавје 24 „Правда, слобода и безбедност“ 24.1 „Легална и илегална миграција“ 24.4„Шенген и надворешни граници“ 24.6
„Борба против организиран криминал“ и „Борба трговија против луѓе“ 24.8 „Соработка во областа за борба против трговија со
дрога“ и 24.10„Заштита на еврото од фалсификување“
3. Стратешки приоритети и цели на МВР:
Програмата е во функција на стартешкиот приоритет „Одлучна и неселективна борба со организираниот криминал и
корупцијата, реформи во насока на владеење на правото, зголемување на нивото на јавната безбедност, вклучувајќи ја и
безбедноста на патниот сообраќај“
Воедно, програмата е во функција на остварување на приоритетни те цели:
- Модернизација на полицијата преку изградба и реконструкција на полициски објекти и материјално-техничка опременост на
униформираните и неуниформираните припадници на полицијата;
- Јакнење на владеење на правото, преку непристрасно и недискриминирачко спроведување на законите и подобрување на
нивото на довербата на граѓаните спрема институцијата;
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Користење современи истражни методи за справување со организираниот и сериозниот криминал и корупцијата;
Спречување на прекуграничниот криминал и илегалната миграција, како и контрола на реадмисија и остварување на правото
на азил;
Зголемување на нивото на јавната безбедност, вклучувајќи ја и безбедноста на патниот сообраќај;
Подобрување на националната, регионалната и меѓународната соработка.

Цел на Програмата:
Обезбедување законитост, стручност и транспарентна ориентираност во вршење на функцијата на БЈБ

Показатели за успех на Програмата:
- јакнење на капацитетите (организациски и персонални) во делот на превентивното работење и комуникацијата со заедницата;
примена на полициските овластувања во согласност со начелата на законитост, пропорционалналност и нужност;
- стабилен јавен ред и мир во функција на зголемен степен на безбедност во државата;
- намалување на бројот на сообраќајни незгоди и последиците од истите со посебен акцент намалување на жртвите во
сообраќајот;
- број на откриени к.д. криумчарење мигранти, прекршоци, илегални преминувања, злоупотреби на безвизниот режим, зголемен
обем на превентивни и репресивни активности.
Програмата е:

Хоризонтална

Потпрограми (компоненти) од Програмата:
Потпрограма 1:
Вклучување и комуникација со заедницата

Потпрограма 2:
Jакнење на капацитетите на БЈБ во делот на
криминалистичките работи и сузбивање на организиран
криминал

Вертикална
Показател за успешност:
 изработена и усвоена анализа од врвното ракоодствоза промена
на организацискта поственост на превенцијата
 зголемени финансиски средства за локални иницијативи во
делот на превенција;
 потпишани меморандуми за соработка во определени
превентивни мерки на локално ниво
Показател за успешност:
 Институционално уредена интерагенциска и меѓународна
соработка изразена преку зголемен број на интгерагенциски и
меѓународни истраги;
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унапредена информатичка технологија и користење податоци
од електронски бази на национално ниво во насока на зголемена
откривачка активност;
 едуцирани граѓани за препознавање на заканите од тероризам и
обучени полициски службеници за важноста на превенирање од
можни терористички напади
Показател за успешност:
 модернизирани капацитети и стандардизирани простории за
задржување на лица и работа со деца-жртви;
 формирање и функционалност на оперативните комуникациски
центри;
 модернизација на капацитетите за контрола на возила и возачи
и увид при сообраќајни незгоди.
Показател за успешност:
 модернизирани форензички капацитети;
 примена на софистицирани методи во областа на
криминалистичко технички увиди, испитувања и вештачења;
 стандардизација на постапките за работа при истраги на место
на настан и при спроведување лабораториски анализи, како и
хармонизација со ЕУ регулативите;
 подобрување на стручноста на КТ работници од областа на


Потпрограма 3:
Јакнење на капацитетите на БЈБ
во делот на
полициските работи од општа и посебна надлежност и
за унапредување на безбедноста на сообраќајот на
патиштата
Потпрограма 4:
Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на
криминалистичка техника

Потпрограма 5:
Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на
граничното управување и миграции

увиди при ХБРН инциденти
Показател за успешност:
 подобрена ефикасност и ефективност и зголемен меѓународен
углед;
 намален број на илегални преминувања, криумчарење мигранти
и трговија со луѓе;
 зајакнати капацитети за пресретнување и реакција;
 модернизирани капацитети и софистицирана опрема за
гранични проверки и надзор.
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Стратешки план

Потпрограма 6:
Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на
специјализираните полициски служби

2020-2022

Показател за успешност:
 унапредена стручност и обученост на припадниците на
специјализираните полициски служби;
 обновен возен парк и современа материјално-техничка опрема
за урбана и рурална средина;
 ефективност и ефикасност во реализација на специјализирани
полициски операции.

Б: План за спроведување на програмата
1.11.1.1 Потпрограма - „Вклучување и комуникација со заедницата“
План за спроведување
Активност

Одговорни

Консулти
рани

Временска рамка
Почеток
Крај
(месец/
(месец/
година)
година)

Подобрување на внатрешни процеси

Подготвена анализа за потребите и
можностите на промени во постојната
организациска
поставеност
на
превенцијата
Ефикасно буџетско работење на ВКЗ
Воспоставени локални буџетски совети
на општинско ниво
Потпишани Меморандуми за соработка
со приватни организации за
воспоставување соработка за
превентивни мерки на локално ниво

Вкупно активности во I година:
Вкупно активности во II година:

Потребни ресурси
Човечки
I год.

ОУП,
ЕСПСКК,
ОВККИПС

МПС

2020

2020

ЛСП

ОЕ за
превенција

2020

2020

ЛСП

ОЕ за
превенција

2020

2020

II год.

Финансиски (МКД)
III год

I год.

II год.

III год

3
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Стратешки план

2020-2022

Вкупно активности во III година:
Вкупно за потпрограма 1:

3

1.11.1.2 Потпрограма - „Jакнење на капацитетите на БЈБ во делот на криминалистичките работи и сузбивање на организиран
криминал“
План за спроведување
Активност
Развивање на капацитетите за водење
на криминалистички истражувања
- Обезбедување пристап до бази на
податоци на институции надвор од МВР
(АКН, УЈП и др.)
Зајакнување на капацитетите за водење
на финансиски истраги
Јакнење на капацитетите за справување со
корупција од среден и висок профил и
поврзаност
со
кривични
дела
од
организиран криминал
Утврдување индикатори за
идентификација на можни носители на
терористички активности и нивно
следење, како и утврдување на
индикатори за идентификација на можни
цели на напад
Зајакнување на капацитетите на НКЦ
за организиран и сериозен криминал
- Развој на софтверско решение за
складирање и обработка на податоци во
НКЦ и развој на ИТ инфраструктурата

Одговорни

Консулти
рани

Временска рамка
Почеток
Крај
(месец/
(месец/
година)
година)

Потребни ресурси
Човечки
I год.

ОКП,
ОСОСК

АКН, УЈП,
УФР, ЦУ

ОКП,
ОСОСК,
СВР

ЈО,УФР,
УФП, ЦУ

2020

2021

2020

2022

ОСОСК,
ОКП

2020

2021

ЕСКТ

2020

2021

2021

2022

НКЦСОСК

ОИТ

II год.

Финансиски (МКД)
III год

I год.

II год.

III год
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Зголемување
на
капацитетите
на
национално ниво
за
пристап до
меѓународните бази на податоци
- проект за поврзување на националната
база за потраги по лица и возила со базите
на податоци на ИНТЕРПОЛ за потраги по
лица и возила
Зајакнување
на
капацитетите
на
Секторот за компјутерски криминал и
дигитална форензика
- Воспоставување на Триаж системот за
одземена компјутерска опрема или носачи
на дигитални докази
Поврзување на Секторот за компјутерски
криминал и дигитална форензика со
ИНТЕРПОЛ I-24/7 мрежата, преку која
вработените во овој сектор ќе можат да ја
користат базата на ИНТЕРПОЛ за
сексуална
експлоатација
на
деца
(INTERPOL Child Sexual Exploitation - ICSE),
како и др. алатки на ИНТЕРПОЛ наменети
за сузбивање на компјутерскиот криминал
Зајакнување
на
капацитетите
на
криминалистичко
разузнавачката
анализа
-Креирање на информатичко решение за
евидентирање и рангирање на
криминални групи
Имплементација на база на податоци за
собирање на информации од граѓани
Унапредување
на
можностите
за
прибирање информации од отворени
извори преку стекнување знаења и
вештини за користење на методите,
алатките и техниките за пребарување на
интернет
и
даркнет,
согласно
најдобрите практики во земјите на ЕУ

Стратешки план

СМПС

ОЕУМС

2020

2021

СККДФ

ОКП, СВР

2020

2022

СККДФ,
СМПС

2020

2022

ОКРА

2020

2021

ОКРА

2020

2021

ОКРА,
ОСОСК

2020

2021

2020-2022
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Вкупно активности во I година:
Вкупно активности во II година:
Вкупно активности во III година:

10
1

Вкупно за потпрограма 1:

11

2020-2022

1.11.1.3 Потпрограма - „Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на полициските работи од општа и посебна надлежност и за
унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата “
План за спроведување
Активност
Јакнење на капацитетите на СВР-та и
ПС од општа и посебна надлежност
- Изградба и реконструкција на ПС
Постигнување на стандардите утврдени
со Правилникот за просториите за
задржување на лица во ПС
-Реконструкција
на
простории
за
задржување во ПС
Проект: „Оперативен комуникациски
центар“
- Формирање на ЦИК-ови по урнекот на
ЕИКОТ на ниво на СВР низ РСМакедонија
Зајакнување на капацитетите за
унапредување на безбедноста на
сообраќајот на патиштата
-Зајакнување на материјално-техничките
капацитети на службите кои вршат
контрола и регулирање на сообраќајот

Временска рамка
Почеток
Крај
(месец/
(месец/
година)
година)

Одговорни

Консулти
рани

ОУП, ООЗР

ОФП, ОУП,
СВР
Скопје

2020

2022

ОУП, ООЗР

ОФП,ОУП,
СВР

2020

2022

ОУП,
ОГРМ,
СИКС

СВР, РЦ за
ГР

2020

2021

ОУП-ССР,
СВР

ОФП

2020

2022

Потребни ресурси
Човечки
I год.

II год.

Финансиски (МКД)
III год

I год.

II год.

III год

80.000.000 ден.
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Вкупно активности во I година:
Вкупно активности во II година:
Вкупно активности во III година:

4

Вкупно за потпрограма 3:

4

2020-2022

Б: План за спроведување на програмата
1.11.1.4 Потпрограма -„Јакнење на капацитетите во делот на криминалистичка техника“
План за спроведување
Активност
Проект „Унапредување на службата за
криминалистичка техника согласно
стандардите на ЕУ и акредитација на
нови методи во Одделот за
криминалистичко-технички испитувања
и вештачења“
Јакнење на форензичките капацитети
- изградба на наменски објект за ОКТИВ
заради подобрување на капацитетите за
криминалистичко-технички испитувања и
вештачења;
- материјално-техничко опремување со
биро-лабораториска опрема за потребите
на лабораториите во новиот објект;
- трансфер на опрема на ОКТИВ од стариот
во новиот објект
Акредитација
- Одржување на системот на квалитет,
согласно стандардот ISO 17025;
- Унапредување на системот за квалитет,
согласно стандардот ISO 17025
Стандардизација на активностите на
поддрачните организациски единици на

Одговорни

Консулти
рани

Временска рамка
Почеток
Крај
(месец/
(месец/
година)
година)

ОЕУМС

ОКТИВ

2020

2022

ОКТИВ,
ОФП

БЈБ,
Институт
за
акредитац
ија

2020

2022

2020

2022

ОКТИВ

Потребни ресурси
Човечки

Финансиски (МКД)
3,1 милион
евра
странска
донација и
23,5
милиони
денари
буџетски
средства
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криминалистичка техника
- реконструкција и реновирање на
просторните капацитети;
- материјално-техничко опремување;
- стручно усовршување на персоналот
Зајакнување
на
форензичките
капацитети за истрага на место на настан
при
ХБРН
(хемиско,
биолошки,
радиоактивни и нуклеарни) инциденти
- спроведување на обука за ХБРН
инциденти, чија главна задача е вршење
на увид на место на настан

Стратешки план

ОКТИВ,
ООЗР, ЦО

2020

2020-2022

2022

Вкупно активности во I година:
Вкупно активности во II година:
Вкупно активности во III година:

4

Вкупно за потпрограма 4:

4

1.11.1.5 Потпрограма - „Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на граничното управување и миграција “
План за спроведување
Активност

Одговорни

Консулти
рани

Унапредување на прекуграничната
полициска соработка

Временска рамка
Почеток
Крај
(месец/
(месец/
година)
година)

Потребни ресурси
Човечки
I год.

- соработка и координација со ЕУ агенции

ОГРМ

и проширување на полициската соработка
преку ЗКЦ;
Зајакнување на оперативните
капацитети, материјално –техничкото
опремување и модернизација во насока
на зголемување на ефикасноста во
работењето на припадниците на

ОГРМ

СМПС

2020

2021

ОФП
НКЦИГУ,
ОЕУМС
ООЗР

2020

2022

II год.

Финансиски (МКД)
III год

I год.

III год

1.800.000 евра,
средствата на
ИПА
фондовите
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Стратешки план

2020-2022

граничната полиција
-изградба на нов прифатен центар
Активности в.в. Твининг проектот ИПА
2016„Усогласување на националните
системи со ЕУ и Шенген барањата за
гранично управување “

ООЗР
ОГРМ

ОФП
НКЦИГУ,
ОЕУМС

2020

средства
на
ИПА фондови
во износ од 1
милион евра од
2 години, со
почеток
-февруари
2019г.

2021

Вкупно активности во I година:
Вкупно активности во II година:
Вкупно активности во III година:

3

Вкупно за потпрограма 5:

3

1.11.1.6 Потпрограма - „ Јакнење на капацитетите на специјализираните полициски служби “
План за спроведување
Активност
Зајакнување
на
капацитетите
на
Одделот за обезбедување и заштита на
одредени личности и објекти
-воспоставување
интегриран
видео
мониторинг систем поврзан со ЦУ и
контрола на сообраќајот и видео
мониторинг системите за објектите кои
МВР ги обезбедува;
-набавка
на
возила
за
ескортно
обезбедување, специјални (блиндирани)
патнички и теренски моторни возила и
моторцикли

Одговорни

Консулти
рани

Временска рамка
Почеток
Крај
(месец/
(месец/
година)
година)

Човечки
I год.

ОЗОЛО
ООЗР,

ОФП

2021

Потребни ресурси

II год.

Финансиски (МКД)
III год

I год.

II год.

III год

2022
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Зајакнување
на
капацитетите
на
Одделот за специјални полициски
операции
- набавка на возила за специјални и
посебни
намени
со
конкретна
спецификација
согласно
намената,
потребите и задачите;
- реконструкција и реновирање на објекти
кои ги користат организациските единици
во состав на ОСПО
Зајакнување
на
капацитетите
на
Одделот за воздухопловни единици
-инфраструктурни
активности
за
зголемување на висината на постојниот
хангар или негова замена за сместување
на најмалку два хеликоптери од типот
МИ;
-обнова на флотата на хеликоптерите во
Хеликоптерската единица за полициски
намени, врз база старо за ново
Зајакнување
на
капацитетите
на
Аеродромска полициска база
- Унапредување на безбедноста на АП
База:
- изработка и реализација на проект за
поставување
на
видео
надзор
и
мониторинг систем во базата;
-санирање
на
жичаната
ограда/
поставување
нова
ограда
согласно
стандардите за физичко оградување за
воздухопловни пристаништа
Зајакнување
на
капацитетите
на
Единицата за службени кучиња
- иницијатива за носење Одлука на
стратешко ниво за превземање на ЦОДК
при АРМ и преоѓање во рамките на МВР
(боксови)

Стратешки план

ОСПО
ООЗР

ОФП, ЕБР,
ЕСЗ, ЕОП

2020

2022

ОВЕ
ООЗР

ОФП, ОВЕ

2021

2022

АПБ,
ООЗР

ОФП

2021

2022

ОФП

2020

2022

ЕСК,
ООЗР

2020-2022
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Стратешки план

Вкупно активности во I година:
Вкупно активности во II година:
Вкупно активности во III година:

2

Вкупно за потпрограма 6:

5

2020-2022

3

1.11.2 ПРОГРАМА „УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ФУНКЦИИ НА МВР“
План за спроведување Програма
А: Оправданост и дизајн на Програмата
1. Образложение: Програмата „Унапредување на заедничките функции на МВР“, произлегува од Стратешките приоритети на
Владата на Република Северна Македонија „Полноправно членство на РСМакедонија во НАТО“, „Успешно водење на
пристапните преговори со ЕУ“ и „Јакнење на владеење на правото преку непристрасно и недискриминирачко спроведување
на законите, изградба на независни институции и функционален систем на локална самоуправа “, содржани во Одлуката за
стратешки приоритети за 2020г., односно приоритетните цели: „Постигнување на интероперабилност согласно стандардите на
НАТО“, „Промовирање на европските вредности во процесот на пристапување во ЕУ преку транспарентност и зајакнување на
соработката со граѓанскиот сектор и академската заедница и интензивирање на регионалната соработка“, „Унапредување на
родовата еднаквост на сите области од општественото живеење и вклучување на родовата перспектива во креирањето на
политиките и буџетите“, „Јакнење на владеењето на правото преку непристрасно и недискриминирачко спроведување на законите“,
„Унапредување на човековите права и создавање институционални капацитети за нивна ефикасна заштита“, „Натамошна
професионализација и департизација на администрацијата и зајакнување на транспарентноста“ и „Воспоставување на заеднички
стандарди за развој на сајбер безбедност“.
2.НПАА: Поглавје 24 „Правда, слобода и безбедност“, 24.2. „Азил“ 24.3. „Визна политика“, 24.4.„ Шенген и надворешни граници“
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3. Стратешки приоритет и цели на МВР:
Програмата е во функција на стартешкиот приоритет „Промовирање на европските вредности во процесот на пристапување во
Европската Унија и постигнување на интероперабилност согласно стандардите на НАТО, непристрасно и недискриминирачко
спроведување на законите, натамошна професионализација и департизација и зајакнување на транспарентноста, унапредување на
родовата еднаквост и вклучување на родовата перспектива во креирањето на политиките и буџетите, како и воспоставување на
заеднички стандарди за развој на сајбер безбедност“
Воедно, програмата е во функција на остварување на Приоритетните цели:
- Јакнење на професионалните капацитети за исполнување на обврските од Националната програма за усвојување на правото на
ЕУ(НПАА) за усгласување на националното со законодсвството на ЕУ;
- Преземање активности за исполнување на партнерската цел Г1107, согласно ПАРП проценката за членство во НАТО;
- Имплементација на родовата рамноправност и обезбедување еднаков третман и можности;
- Сервисна ориентираност кон граѓаните, преку користење на нови информациско-комуникациски технологии;
- Јакнење на капацитетите за ефикасно откривање на непрофесионално и незаконско постапување на припадници на МВР.
Цел на Програмата:
Современа, законита и стручна институција насочена кон развој на европските демократски вредности и владеење на правото
Показатели за успех на Програмата:
- унифициран и брз проток на информации во МВР;
- надоградување на системот за регрутирање, селекција, унапредување и развој во кариерата на вработените во МВР;
- зајакнати капацитети на Центарот за обука;
- подобрување на услугите кон граѓаните и сервисна ориентација на МВР;
- повисока безбедност на информатичкиот систем на МВРобезбедена квалитетна ИКТ инфраструктура и користени нови
технологии и мерки за информатичка безбедност;
- исполнување на парнерската цел Г1107(согласно ПАРП проценката и обуката за учество во мировни мисии);
- професионално работење на вработените со зајакнување на довербата на граѓаните во полицијата;
Програмата е:

Хоризонтална

Потпрограми (компоненти) од Програмата:
Потпрограма 1:
Воведување систем за управување со документи (DMS)

Вертикална
Показател за успешност:
 овозможен брз проток на информации и документи во
организациски единици во состав на МВР;
 единственост и унифицираност на податоците.
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Показател за успешност:
 подигање на свеста за родова еднаквост;
 процентуална застапеност на жени и мажи во полиција по ранг;
 подобрување на квалитетот на услугите кон граѓаните.
Показател
за успешност:
Потпрограма 3:
 подобрен систем за обука;
Унапредување на системот за обука
 изработена Стратегија заобука и развој на вработените во МВР
2021-2023 година;
 подобрени и унапредени капацитети и услуги на Центарот зза
обука
Показател
за успешност:
Потпрограма 4:

подобрување
на квалитетот на услугите кон граѓаните и
Унапредување на сервисната ориентираност кон
останатите засегнати страни;
граѓаните и останатите засегнати страни
 олеснет пристапот до документите од интерес за граѓаните;
 воведен регистар за возила;
 воведено софтверско решение за следење на оружјето
Показател за успешност:
Потпрограма 5:
Надградба на телекомуникациски и информатички систем во  зголемување на квалитетот и брзината на мрежата;
 повисока безбедност на информатичкиот систем на МВР;
во МВР
 обезбедување на интероперабилност на новите апликаци.
Показател
за успешност:
Потпрограма 6:

обучени
и испратени припадници на МВР во мировни мисии
Интеграција во НАТО и безбедност на класифицирани
 имплементација на активностите поврзани со Програмата за
информации
продолжување на реформите
 надградени мерки за физичка безбедност на Регистерот за странски
КИ во МВР
Показател за успешност:
Потпрограма 7:
Зајакнување на капацитетите за внатрешна контрола,  обезбедување на професионална служба и почитување на
основните човекови права;
професионални
стандарди
и
спроведување
на
 професионална и континуирана едукација за борба против
антикорупциска програма
корупција
Потпрограма 2:
Управување со човечки ресурси
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Б: План за спроведување на програмата
1.11.2.1 Потпрограма- „Воведување систем за управување со документи “(DMS)
План за спроведување
Активност
Проект: „Документ менаџмент систем“:
- прилагодување на софтверите кон
барањата на корисникот;
- обука на корисниците на системот

Одговорни

Консулти
рани

БЈБ-МВР

ОЕ во
МВР,БЈБ,
ДБК
Надвореш
на фирма
Интек
систем

Временска рамка
Почеток
Крај
(месец/
(месец/
година)
година)

Потребни ресурси
Човечки
I год.

2020

II год.

Финансиски (МКД)
III год

I год.
странска
донација

II год.

III год

2022

Вкупно активности во I година:
Вкупно активности во II година:
Вкупно активности во III година:
Вкупно за потпрограма 1:

1

1

Б: План за спроведување на програмата
1.11.2.2 Потпрограма- „Управување со човечки ресурси“
План за спроведување
Активност

Одговорни

Консулти
рани

Временска рамка
Почеток
Крај
(месец/
(месец/
година)
година)

Човечки
I год.

Ветинг
Усвоен модел на ветинг со дефинирани
компоненти и постапка на проверка на
подобноста

Потребни ресурси

ОПРСПУЧР,
ОЗРУЧР

Меѓународни
организаци и
Влада на
РСМ

2020

II год.

Финансиски (МКД)
III год

I год.

II год.

III год

2020
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Подготвен предлог за донесување Закон за
ветинг

Стратешки план

ОПРСПУЧР,
ОЗРУЧР

Усвоени подзаконски акти за работата на
телата за ветинг со Акциски план за
спроведување на ветингот

ОПРСПУЧР,
ОЗРУЧР

Планирање на човечки ресурси
Изработка на годишен план за нови
вработувања

ОПРСПУЧР;
ОЗРУЧР

Меѓународни
организаци и
Влада на
РСМ
Меѓународни
организаци и
Влада на
РСМ, АНБ

ССПУК- ЕСП

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020-2022

4

Вкупно активности во I година:
Вкупно активности во II година:
Вкупно активности во III година:
Вкупно за потпрограма 2:

4

Б: План за спроведување на програмата
1.11.2.3 Потпрограма- „Унапредување на системот за обука на вработените во МВР“
План за спроведување
Активност

Одговорни

Консулти
рани

Временска рамка
Почеток
Крај
(месец/
(месец/
година)
година)

Потребни ресурси
Човечки
I год.

Унапредување на системот на основна
обука за полицаец
Ревидирање на основната полициска обука
во однос на окривање на темите за
комуникација и превенција (вклучување и
комуникација со заедницата)

ЦО

Имплементирана утврдена норма од
12-24 учесници во обучувачка група

ЦО

ОЕ за
превенција

2020

2020

2020

2020

II год.

III год

Финансиски (МКД)
I год.
странска
донација

II
год.

III год
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Утврдена надлежност на ЦО за надзор и
поддршка на теренската обука
Изработка на Стратегија за обука и
развој на врабoтените во МВР 2021-2023
Формирање работна група за изработка на
Стратегија за обука и развој на вработните
во МВР 2021-2023 година
Анализа на спроведувањето на
Стратегијата за обука на вработените во
МВР 2012-2014
Усвоена Стратегија за обука и развој на
вработените во МВР 2021-2023
Акредитирање на Центарот за обука од
страна на Центарот за образование на
возрасните
како
акредитирана
ЦО
установа за неформално образование
Целосно функционален совет на обучувачи
на Центарот за обука
Усвоени нормтивни акти од страна на
Советот за обучувачи за неговата работа
Правилник за изработка и верификување
на обучувачките програми и обучувачките
материјали на две нивоа
Усвоен
Правилник
(Процедура)
за
евалуација на обуката и обучувачките
програми
Обновување и одржување на објектите,
опремата и ИКТ во ЦО
Изработен План за потребите за
реновирање и тековно одржување на
објектите во ЦО
Изработена физибилити студија за
целосната инфраструктура на ЦО

Стратешки план

ЦО

2020

2020

ЦО

2020

2020

ЦО, работна
група за
Стратегијата

ОБСЕ

2020

2020

ЦО, работна
група за
Стратегијата

МВР

2020

2020

2020

2020

ЦО

ОПРСПУЧР

ЦО, Совет на
обучувачи

ОПРСПУЧР

2020

2020

ЦО

ОПРСПУЧР

2020

2020

ЦО

ОПРСПУЧР

2020

2020

ЦО

ООЗР

2020

2020

ЦО

ООЗР, ОБСЕ и
др.меѓународни
организации

2020

2020

2020-2022
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Обезбедување на здравствена заштита на
обучуваните во Центарот за обука
Ангажиран медицински персонал во ЦО
заради обезбедување здравствена заштита
на полицаец
Потпишан Меморандум за соработка со
итната помош и домашна посета за
интервенции во инцидентни случаи
Подобрување на организациската
структура на ЦО
Променет статусот на обучувачите во ЦО од
ОСЛ во УПС
Постојните вработени во ЦО формално и
стварно распределени според актот за
систематизација на ЦО
Ефикасно буџетско работење на ЦО
Воспоставена евиденција за
дополнителните услуги на ЦО
Воспоставена интерна буџетска ставака на
наменски средства за ЦО во финансискиот
план на МВР под надлежност на
Помошникот на министерот на ЦО

Стратешки план

ЦО

ОПРСПУЧР,
Министерство за
здравство

2020

2020

ЦО

Министерство за
здравство

2020

2020

ЦО

ОПРСПУЧР

2020

2020

ЦО

ОПРСПУЧР

2020

2020

ЦО

ОФП

2020

2020

ЦО

ОФП

2020

2020

Вкупно активности во I година:
Вкупно активности во II година:
Вкупно активности во III година:

18

Вкупно за потпрограма 3:

18

2020-2022

Б: План за спроведување на програмата
1.11.2.4 Потпрограма - „Унапредување на сервисната ориентираност кон граѓаните и останатите засегнати страни“
План за спроведување
Активност

Одговорни

Консулти
рани

Временска рамка
Почеток
Крај
(месец/
(месец/

Потребни ресурси
Човечки

Финансиски (МКД)
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Подобрување на соработката со повеќе
институции за размена на податоци преку
воведување на регистар на возила
Сервисна ориентација на Секторот за
оружје, експлозиви и опасни материи –
МВР, агенции за обезбедување и
детективска дејност кон правните лица кои
вршат соодветни дејности
Проект:„Олеснување на пристапот до
документи“
Проект: „Лична карта во вашиот дом“
Работни
средби
со
полицискиските
службеници од Регионалните центри за
гранично работење, како и на Полициските
службеници од ПС од општа надлежност,
како лица од прв контакт со баратели на
право на азил, во насока на укажување
како да се профилира барател на право на
азил и постапување со барател на п раво на
азил“
Инфо-шалтери во 8-те Отсеци за управни
работи
„Сандаче за жалби и поплаки“-мерење на
задоволството
на
корисниците
на
граѓански услуги од надлежност на ОГР

Вкупно активности во I година:
Вкупно активности во II година:
Вкупно активности во III година:
Вкупно за потпрограма 4:

Стратешки план

ОГР

Мин. за
транспорт и
врски,
Царинска
Управа, УЈП

ОГР, ОИТ

ОГР, ООЗР

ОГР, СУНР,
ОПРСУЧР
ОГР, ООЗР

2020

година)

I год.

II год.

III год

I год.

стран.
донации
UNDP

2022

2020

2022

сопствени
средства

2020

2022

сопствени
средства

МВР, БЈБ

2020

2022

МВР, БЈБ

2020

2022

2020

2021

МВР, БЈБ

II год.

III год

2022

2020

ОГР, ООЗР

ОГР,
Сектор за
азил

година)

2020-2022

стран.
донац
ии
UNDP

сопствени
средства

7

7
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Б: План за спроведување на програмата
1.11.2.5 Потпрограма - „Надградба на телекомуникациски и информатички систем во МВР“
План за спроведување
Активност
ИПА Проект: „Воспоставување на ИКТ
Центар за континуитет во работењето и
опоравување од катастрофа“
-Набавка и инсталација на опрема
Модернизација на примарниот
информациски систем на МВР
Воведување Log записи
Проект: „Мрежна инфраструктура за IP
телефонија и миграција на телефонски
централи во VoIP “
-Инсталација на опремата
- Технички прием на опремата
Проект „Уреди за климатизација на
систем сали “
-Инсталација на нови индустриски клима
уреди
Проект„Изградба на безбедна
ИНТРАНЕТ мрежа“
-Подготовка на техничко решение
- Спроведување на постапка за набавка
- Инсталација на опремата и техничка
обука
Проект: „Оптичка мрежа на МВР“
- Набавка на опрема за II фаза

Одговорни

ОЕУМС,
ОИТ

Консулти
рани

Надворешни
консултанти

Временска рамка
Почеток
Крај
(месец/
(месец/
година)
година)

Потребни ресурси
Човечки
I год.

II год.

30

30

2020

2022

ОИТ

2020
2020

2022
2022

ОИТ

2020

2021

10

10

ОИТ

2020

2020

5

5

ОИТ

2020

2021

5

5

ОИТ,
ООЈСП,
Консултан

2020

2022

19

ОИТ, ООЗР

2020

2021

4

ОИТ

2020

2022

15

ОИТ, ОФП,
ООЗР

2020

2021

ОИТ

2

Финансиски (МКД)
III год

I год.
3.398.473,
19 евра

II
год.

III год

ЕУ
фонд

93000000

6820000

18450000

25000000
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- Инсталација на опрема од II фаза
-Технички прием на опрема од II фаза
- Набавка на опрема за III фаза
- Инсталација на опрема од III фаза
- Технички прием на опрема од III фаза

Стратешки план
ОИТ
ОИТ
ОИТ,ОФП,
ООЗР,
ОИТ

2020
2020

2021
2021

5
5

2020

2021

2

2020

2021

22

ОИТ

2020

2021

2020-2022

средства
од ИПА

22
22

Вкупно активности во I година:
Вкупно активности во II година:
Вкупно активности во III година:

15

Вкупно за потпрограма 5:

15

Б: План за спроведување на програмата
1.11.2.6 Потпрограма - „Интеграција во НАТО и безбедност на класифицирани информации“
План за спроведување
Активност
Интеграција во НАТО

Обука за учество во мировни мисии
Имплементација
на
активностите
поврзани со Годишната Национална
Програма за членство во НАТО и за
исполнување на Партнерската цел Г1107
Безбедност на класифицирани
информации
Надградба на материјално-технички мерки
и набавка на опрема за физичка
безбедност
на
класифицирани
информации

Одговорни

Консулти
рани

СБИ/ОБКИ и
соработка со
НАТО

МНР, МОАРМ,
ОПРСПУЧР
,ОЗРУЧР

СБИ/ОБКИ и
соработка со
НАТО

СБИ/ОБКИ и
соработка со
НАТО

Временска рамка
Почеток
Почеток
(месец/
(месец/
година)
година)

Временска рамка
Човечки
I год.

2020

2022

МВР, ВРМ,
СЗР,
ОЗРУЧР,
ОПРСПУПР

2020

2022

ОИТ, ДБКИ,
организ.
единици на
МВР/БЈБ

2020

2022

II год.

Финансиски (МКД)
III год

I год.

II год.

III год

2
2

4
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Изготвување на Оперативни процедури за
безбедност на системите
-Стандарди/потреби за е-систем:
криптографска заштита, контрола на
пристапот, следливост и други предуслови
за акредитација

Стратешки план
СБИ,
ОПРСПУЧР
СБИ, ОФП,
ОСОСК, ОКРА
и РЦ на ГР

ОИТ

ОИТ

2020

2020

2022

2022

2020-2022

1
за I год.
не се
одобрени
финансис
ки
средтва

1

Вкупно активности во I година:
Вкупно активности во II година:
Вкупно активности во III година:

5

Вкупно за потпрограма 6:

5

Б: План за спроведување на програмата
1.11.2.7 Потпрограма - „Зајакнување на капацитетите за внатрешна контрола, професионални стандарди и спроведување на
антикорупциска програма“
План за спроведување
Активност
План за спроведување на програмата за
јакнење на интегритетот на полициските
службеници
Етички кодекс на вработените во МВР

Вкупно активности во I година:
Вкупно активности во II година:
Вкупно активности во III година:
Вкупно за потпрограма 7:

Одговорни

Консулти
рани

ОВККИПС

ДЦАФ

ОВККИПС

Сите ОЕ
во МВР

Временска рамка
Почеток
Крај
(месец/
(месец/
година)
година)
2020
2020

2020

2020

Потребни ресурси
Човечки
I год.

II год.

Финансиски (МКД)
III год

I год.

II год.

III год

2

3
2

2
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Програма

Стратешки план

1.12 Влијанија врз човечките ресурси
Резиме на потреба од
Резиме на потреба од нови
прераспределба на
вработувања
вработените

2020-2022

Резиме на потребите од обука

РАЗВОЈ НА ПОЛИЦИЈАТА
УНАПРЕДУВАЊЕ НА
ЗАЕДНИЧКИТЕ ФУНКЦИИ НА
МВР

Влијанието врз човечите ресурси се врши согласно потребите кои произлегуваат од стратешките програми

Очекувано влијание во I година

1.13. Принципи на правична застапеност
Очекувано влијание во II година
Очекувано влијание во III година

Почитување на принципот на правична застапеност на ниво на МВР врз основа на квалитет, стручност и компетентност.

Очекувано влијание во I година

1.14. Принцип на еднакви можности на жените и мажите
Очекувано влијание во II година
Очекувано влијание во III година

Согласно Законот за еднакви можности на жените и мажите во сите организациски единици во МВР.
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Стратешки план

2020-2022

1.15. Развивање на заедничките функции
Очекувано влијание во I година

Очекувано влијание во II година

Стратешко планирање/ подготвување на буџет
Единица за стратешко планирање ќе Единицата за стратешко планирање ќе ги
работи на реализација на проектот за извршува работите од своја надлежност, а
воведување
единствен
електронски ќе работи и на имплементирање на
систем/евиденција
за
следење
и проектот
за
воведување
единствен
евалуација на стратегии и проекти на ниво електронски
систем/евиденција
за
на МВР.
следење и евалуација на стратегии и
проекти на ниво на МВР.
Извршување на Буџетот и управување со средства

Одделот за финансиски прашања во рамки
на
своите
надлежности,
преку
координирање на процесот на изготвување
на Буџетот на МВР за 2020 година и
повеќегодишни проекции, помага во
остварување на утврдените стратешки
приоритетии цели на Владата на РСМ
преку буџетско финансирање на проекти и
активности
кои
се
содржат
во
Стратешкиот план на МВР. Буџетот на МВР
за 2020 година изнесува вкупно 795.000.000
денари, при што за стратешката програма
„Развој на полицијата„ одобрени се
153.500.000 денари, од кои за потребите на
ОКТИВ одобрени се 23.500.000 денари, за
реконструкција на објекти се одобрени
80.000.000 денари и за купување на возила
50.000.000 денари, а за стратешката
програма „Унапредување на заедничките
функции на МВР вкупно 111.000.000 денари
и тоа во делот на информатика и
телекомуникации.

Финансиски средства за реализација на
програмите во Стратешкиот план на МВР
2021-2023г. се планираат согласно Буџетот
на министерството за 2021 година.

Очекувано влијание во III година

Единицата за стратешко планирање ќе ги
извршува работите од своја надлежност, а ќе
работи и на имплементирање на проектот за
воведување
единствен
електронски
систем/евиденција за следење и евалуација на
стратегии и проекти на ниво на МВР.

Финансиски средства за реализација на
програмите во Стратешкиот план на МВР 20222024г. се планираат согласно Буџетот на
министерството за 2022 година.
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Внатрешна ревизија
Одделението за внатрешна ревизија во
текот на 2020 година ќе изготвува
Планови во делокругот на своето
работење, кои ги одобрува Министерот за
внатрешни работи до 15 декември секоја
година.

Стратешки план

Одделението за внатрешна ревизија во
текот на 2021 година ќе ги презема истите
активности како и претходната година.

1.16 РИЗИЦИ НА НИВО НА СТРАТЕШКИ ПЛАН
РИЗИК
ВЕРОЈАТНОСТ ЗА
НАСТАНУВАЊЕ НА
РИЗИКОТ

2020-2022

Одделението за внатрешна ревизија во текот
на 2022 година ќе ги презема ќе истите
активности како и претходната година

ВИЛЈАНИЕ НА РИЗИКОТ
ВРЗ ОСТВАРУВАЊЕ НА
ЦЕЛИТЕ

МЕРКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО
РИЗИКОТ

Дефинирањето на ризиците и нивно управување на ниво на Стратешки план ќе се врши согласно интерните прописи во МВР
1.17 РИЗИЦИ НА НИВО НА ПРОГРАМА
РИЗИК
ВЕРОЈАТНОСТ ЗА
НАСТАНУВАЊЕ НА
РИЗИКОТ

ВЛИЈАНИЕ НА РИЗИКОТ
ВРЗ ОСТВАРУВАЊЕ НА
ЦЕЛИТЕ

МЕРКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО
РИЗИКОТ

Дефинирањето на ризиците и нивно управување на ниво на програма ќе се врши согласно интерните прописи во МВР

Бр. 16.2.1- 18132/1
Скопје, 10.02.2020 година

МИНИСТЕР ЗА ВНАТЕШНИ РАБОТИ
Наќе Чулев
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