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1. ВОВЕД
Во 2013 година прв пат е изработен стратегиски документ за развојот на Центарот за обука (ЦО)
по неговото осамостојување како посебна организациска единица во рамките на МВР и неговото
репозиционирање од ОЕ во состав на БЈБ во ОЕ на стратегиско ниво во МВР. Таа стратегија, од
поголем број заинтересирани субјекти беше оценета како модел на стратегиско планирање во
јавниот сектор. Изработката на оваа Стратегија на ЦО за периодот 2020-2022 година претставува
продолжување на стратегиските промени во оваа област започнати со претходната стратегија за
периодот 2014-2019 година. Освртот врз остварувањето на таа стратегија, особено проценетите
тешкотии и ограничувања во нејзината имплементација, претставуваа значајна појдовна точка во
идентификувањето на потребите и можностите за идните промени во работењето на ЦО на МВР.
Од друга страна, значајно е да се истакне дека Министерството за внатрешни работи како
државен орган се наоѓа во процес на стратегиски промени како дел од реформските промени
на вкупната државна администрација. Поради тоа, стратегиските приоритети на реформите во
МВР и во полицијата (БЈБ) ја претставуваа втората рамка во која се идентификуваа, дефинираа и
приоритизираа стратегиските задачи за идното работење на ЦО.
Конечно, трета ситуациска димензија на работата на оваа стратегија е фактот што во исто време
се работеше на уште три аспекти на третирањето на човечките ресурси при МВР: Стратегијата за
управување со човечките ресурси (УЧР) при МВР, Стратегијата на МВР за вклучување и комуникација
со заедницата (ВКЗ) и ажурирање на Правилникот за дисциплинска постапка со актуелните
законски измени и според сопствените и современите меѓународни искуства и практики. Ваквата
ситуација услови неколку стратегиски приоритети да се идентификуваат во трите стратегии, но со
различен аспект на третирање. Во соработка со трите работни групи тие приоритети беа комплетно
дефинирани и распоредени во стратегијата каде се очекува финализирање на стратегиските
активности. По тој критериум, стратегискиот приоритет за изработка на Методологија и обука за
утврдување на приоритетни обуки е распореден во Стратегијата за УЧР, додека стратегиските
приоритети за посебни обуки за клучните чинители на ВКЗ и Стратегијата за обука и развој на
вработените на МВР се распоредени во Стратегијата на ЦО.
Во оваа ситуација е особено значајно да се истакне дека изработката на споменатите 4 документи,
особено трите стратегии, како и во изминатиот период беа силно поддржани од страна Мисијата на
ОБСЕ во Скопје и тоа не само финансиски туку и во содржински поглед. Содржинскиот придонес
на Мисијата на ОБСЕ беше остварена на два начина: прво, со активен придонес на претставници од
мисијата на ОБСЕ во секој работна група и второ, со обезбедување студиски посети на релевантни
меѓународни институции со напредни практики во третирањето на определени аспекти на
работење со полицијата.

2. КОНТЕКСТ
2.1 Потреби
Министерството за внатрешни работи се наоѓа во процес на стратегиски реформи. Оттука
и потребата, Центарот за обука како негова организациска единица на стратегиско ниво, по
имплементацијата на Стратегијата за развој 2014-2019 да изработи своја Стратегија за периодот
на стратегиска трансформација на МВР 2020-2022.
За утврдување на потребите за стратегиски промени во ЦО во наредниот период, Работната
група искористи три извори на сознанија: прво, осврт на реализацијата на претходната стратегија
од страна на членовите на Работната група; второ, анализата на засегнатите страни подготвена во
рамките на имплементацијата на ИСО системот за квалитет и трето, проценките на реализацијата
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на претходната стратегија и актуелната состојба во ЦО од страна на дополнително формираната
фокус група од клучните луѓе вработени во ЦО.
Поединечните наоди од овие три извори беа сеопфатно анализирани и дискутирани во работната
група од аспект на нивната релевантност за дефинирање на стратегиските приоритети за овој
плански период. Според тој критериум, еден дел од наведените карактеристики на работењето,
внатрешното и надворешното опкружување на ЦО, беа изоставени како индикатори релевантни
само за тековното работење.
Останатите поединечни проценки во овие три групи на извори, според нивната сродност и
логичка поврзаност се групирани (вгроздени, кластерирани) во посебни категории на индикатори
релевантни за СВОТ анализата на ЦО како организациска единица (прилог 1).
2.2 СВОТ Матрица на Центарот за обука на МВР

Карактериститики

СВОТ анализата претставува вкрстено поврзување на клучните индикатори на внатрешното и
надворешното опкружување во чии рамки се очекува да се движи развојот на организацијата, во
овој случај организациската единица, во наредниот период. За таа цел, на почетокот се формира
СВОТ матрицата на претходно добиените групирани категории на индикатори по четирите полиња
(С1 - силни страни или позитивни организациски перформанси на кои се смета да бидат искористени
како капацитети за идните промени; В - слаби страни или точки на потенцијално подобрување во
наредниот период; О - можности на опкружувањето што треба да се искористат за промените и Т закани со кои треба да се справи организациската единица во наредниот период). Во конкретниов
наш случај од споменатите три извори на сознанија и формираните категории на индикатори,
формирана е СВОТ матрицата дадена на сл.1.
Карактеристики на внатрешното и надворешното опкружување2

Институционални карактеристики на ЦО
СИЛНИ СТРАНИ (ПОЗИТИВНИ ОРГАНИЗАЦИСКИ
ПЕРФОРМАНСИ)
1. Квалитетни и разновидни програми за обука (4)

Позитивни

2. Квалитетни материјали за учење (3)
3. Расположлива инфраструктура за обуки (5)
4. Развиен и практикуван концепт на безбедна и
ефективна средина за учење (3)
5. Компетентен и посветен персонал (8)
6. Искуство и документи за стратегиско планирање (7)

Карактеристики на интерното
(МВР И БЈБ) и екстерното
окружување
МОЖНОСТИ (ПОТЕНЦИЈАЛИ
НА ИНТЕРНОТО И ЕКСТЕРНОТО
ОПКРУЖУВАЊЕ НА ЦО)
1. Меѓународна соработка (2)
2. Промени во легислативата (1)
3. Можности за меѓународни
проекти (1)
4. Воспоставени односи на
меѓународна поддршка (3)

7. Комплетирана интерна регулатива за работа (6)
8. Ефективна соработка со другите ОЕ на МВР (2)
9. Искуство за меѓународна соработка (1)

Акронимот СВОТ (SWOT) е преземен од англиското означување на овие 4 димензии: Strengths (силни страни), Weaknesses
(слаби страни), Opportunities (можности) и Threats (закани).
2
Карактеристиките на ЦО во оваа матрица се искажани на ниво на сродни искази (тнр. гроздови или кластери) од
проценките дадени на стартната работилница, анализата на засегнатите страни подготвена за Прирачникот за квалитет
и на фокус групата од вработени во ЦО. Во заграда е наведен бројот на искази за соодветниот грозд.
1

8 РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКА

Негативни

СЛАБИ СТРАНИ
(ТОЧКИ НА ПОТЕНЦИЈАЛНО ПОДОБРУВАЊЕ)
1. Несоодветно буџетирање (2)

ЗАКАНИ (РЕАЛНО ОЧЕКУВАНИ
ЕКСТЕРНИ ПРЕЧКИ ВО
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ОДДЕЛНИ
ПРИОРИТЕТИ)

2. Несоодветни материјално-технички средства и опрема
(2)

1. Буџетски ограничувања (4)

3. Несоодветно екипирање на Центарот (4)
4. Несоодветно планирање на обуките (3)
5. Некомплетирани услови за е-учење и немање
интранет пристап и интернет пристап кон МВР (7)
6. Нецелосно реализирани стратегиски приоритети (3)
7. Несоодветно менаџирање на некои процеси (9)
8. Несоодветни услови за сместување и исхрана на
учесниците (8)

2. Несоодветни законски решенија
(2)
3. Спори административни
процедури (2)
4. Несоодветно утврдување на
потребите за обука во ОЕ на МВР
и БЈБ (2)
5. Споро дигитализирање (1)

Сл.1 СВОТ матрица на Центарот за обука на МВР
2.3 Претпоставки, закани и ризици
При освртот на реализацијата на претходната стратегија, Работната група посвети посебно
внимание на неостварените стратегиски задачи од аспект на реалноста на утврдените претпоставки,
закани и ризици, како основа за пореално планирање на стратегиските приоритети во оваа
Стратегија. Како основа за проценка на понудените стратегиски приоритети, во продолжение
се наведени проценките на овие контекстуални аспекти од страна на работната група. Покрај
наведените проценки, мошне корисно, можат да послужат и проценките содржани во Анализата
на засегнатите страни од Прирачникот за квалитет на ЦО дадени во прилогот бр. 2.
2.3.1 Реално очекувани претпоставки
• Обуки засновани на компетенции
• Минимум еден месец обука во ЦО како дел од стажирањето за секој нововработен
во МВР
• Екипирање на сите потребни советници за континуирана обука во ОЕ на МВР на
регионално и централно ниво
• Продолжување на успешната соработка со меѓународните поддржувачи и другите
заинтересирани страни
2.3.2 Дискутабилни претпоставки
• Акредитирани обуки со кредити од неформално образование од страна на
Центарот за образование на возрасни
• Статус на советниците за обуки ()
• Отпочнување на процесот на децентрализирање на буџетот на МВР - барем
наменски средства (ставка во буџетот на МВР) за потребите ЦО
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2.3.3 Закани и ризици
• Се уште финансиски ограничувања за многу стратегиски приоритети
• Несоодветно планирање на потребите за обуки (нема приоритизирање)
• Недостаток на обучувачки кадар
• Тешко обезбедување ИТ кадар - да се бара решение со надворешна услуга
• Ограничувања за обновување и проширување на ИТ инфраструктурата
• Нема буџетски средства и временски простор за реновирање на сместувачките
капацитети
• Често непланско значајно надминување на капацитетите за основна обука
• Не преземање реални чекори за здравствена заштита на курсистите

3. СТРАТЕГИСКИ ПРИСТАП
Современиот развој на организациите, односно на некои негови автономни единици, не може да
се замисли без солидно дефинирана и целосно имплементирана Стратегија. Токму вторава одредба
- имплементација на Стратегијата се повеќе станува клучна одредба на концептите и пристапите
во стратегиското планирање. За да се сведе на минимум ризикот од нецелосно имплементирање
на Стратегијата, развиен е концептот на Стратегиски фокусирана организација (СФО), односно
пристап според кој ќе се вгради механизам на континуирано известување за имплементација на
стратегијата, од една страна, но и дефинирање на Стратегијата според потребите на клучните
интересенти, од друга страна. Како клучни интересенти во концептот на СФО, за кои треба да се
утврдат приоритети во Стратегијата се следниве:
Односи со корисниците. Корисници на услугите на Центарот за обука се сите вработени во МВР.
Во намерата за основање на Центарот е дефинирано тој да го обезбедува потребното ниво на
работните компетенции на сите вработени. Практиката покажува дека овој опфат треба да се
прошири со спроведување на безбедносни обуки за вработените во другите државни органи, а
веќе се јавуваат како интересенти и приватните агенции и поголеми приватни фирми.
Внатрешни (деловни) процеси. Тука се третираат важните процеси, кои водат до подобро
задоволување на потребите на сите интересенти (засегнати страни). Всушност, тоа се деловните
процеси преку кои се создава и испорачува услугата - обуките. Заради интернатскиот карактер на
обуката, во деловните процеси влегува и сместувањето и исхраната на учесниците во обуката.
Учење и развој. Додека во деловните процеси се креира и испорачува обуката како процес на
учење на споменатите корисници, дотогаш во оваа димензија (перспектива) се дефинираат
облиците на развој на капацитетите на обучувачите за креирање и испорака на таа услуга. Со
други зборови станува збор за учење и развој на индивидуалните и организациските капацитети
на вработените во Центарот.
Финансиски аспект. Овој аспект за функционирањето на Центарот како интерна организациска
единица има две димензии:
А) Користењето на предвидените буџетски средства,
Б) Финансиските средства кои за буџетот се заштедуваат со испорака на услуги за другите
државни органи, како и наплатените комерцијални услуги на приватните правни лица.
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4. СТРАТЕГИСКИ ФОКУС НА ЦЕНТАРОТ ЗА ОБУКА
4.1 Пристап
Стратегијата има функција на донесување на одлуки кои ќе ја водат организацијата кон
посакуваната визија. Поради тоа, современиот стратегиски менаџмент го практикува следниот
холистички пристап во утврдување на клучните компоненти на стратегискиот фокус на ЦО (сл.2):
Визија

Намера
(прамисија)

Вредности

Мисија

Стратегија
Сл.2 Основни односи во стратегискиот фокус на Центарот за обука
а) Намерата или прамисијата се утврдува со основањето на организацијата, има релативно
траен карактер и одговара на прашањето зошто е основана организацијата;
б) Визијата се проектира за определен развоен период и одговара на прашањето како ќе изгледа
организацијата на крајот од дефинираниот период;
в) Мисијата ја изразува посветеноста на организацијата кон постигнување на визијата и одговара
на прашањето што ќе правиме за корисниците на нашите услуги;
г) Стратегијата завршува со дефинирани начини (стратегиски приоритети) на дејствување како, кога и со кого ќе ја постигнеме визијата.
д) Сите овие компоненти се дефинираат во склад со прифатените вредности во кои организацијата
верува и ги практикува.
4.2 Намера
Центарот за обука е основан со намера да испорачува современа, квалитетна и ефективна
едукација и обука со цел учење, развој и стекнување на работни компетенции на сите вработени во
Министерството за внатрешни работи.
4.3 Визија на Центарот за обука во 2022 година
Во 2022 година ние сме акредитирана установа за неформално образование и се препознаваме
како клучен носител на системот на сите обуки во МВР, препознаен како регионален центар со
современ стил на реализација на обуки засновани врз компетенции, комплетно екипиран со
сертификувани, униформирани и мотивирани обучувачи. Центарот има современа внатрешна
структура, комплетно е опремен и дигитализиран, располага со најмодерни сместувачки капацитети
и други услови за обука, и има сопствен буџет и годишен исполнет календар на обуки. Со вака
обезбедени услови и препознатлив квалитет дома и во регионот Центарот е веќе номиниран
СТРАТЕГИЈА НА ЦЕНТАРОТ ЗА ОБУКА НА МВР 2020-2022
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во Европската фондација за менаџмент на квалитет (EFQM) за титулата центар за одличност
(„Committed to Excellence“) и почитувана членка на соодветните меѓународни асоцијации.
4.4 Мисија
Ние во Центарот за обука на МВР со посветеност и гордост го спроведуваме процесот на учење
(градење на компетенции) на вработените во МВР и во другите заинтересирани институции од
областа на безбедноста со цел профилирање кадар потребен за безбедноста на заедницата.
4.5 Вредности
Во рамките на МВР, системот на обука во Центарот се темели и ги развива следниве вредности
специфични за неговата дејност:
Професионализам: доследно демонстрирање највисоки стандарди на стручната практика и
одговорно однесување.
Интегритет: покажување искреност, отвореност, етичност и фер пристап во секоја обучувачка
и друга работна ситуација.
Посветеност: грижа и посветеност за испорака на најдобра услуга.
Континуираност на учење и развој: постојано надградување на знаењата и компетенциите на
обучуваните и обучувачите.
Успешност: висок степен на задоволство на учесниците во обуките и применливост на стекнатите
знаења и компетенции.
4.6 Стратегиска мапа
Со дефинирањето на стратегискиот фокус и на четирите стратегски перспективи на Центарот
како стратегиски фокусирана организација во иднина, дефинирана е глобалната структура на
стратегиската мапа како приказ на односите во дејноста на Центарот (сл.3).
Конкретната разработка на стратегиските приоритети во рамките на дефинираната стратегиска
мапа е извршена според заемната условеност и поврзаност на деловите во рамките на МВР како
организација. Таа поврзаност се материјализира со пристапите и постапките на стратегискиот
менаџмент како научна дисциплина. Стратегискиот менаџмент како современ третман на стратегиското
планирање го проширува опфатот на развојното размислување во целокупниот циклус на остварување
на мисијата на една организација или нејзина организациска единица: од визионирањето, преку
акциското планирање до оперативната изведба на секој субјект на стратегиските приоритети. Исто
така, покрај ваквото предметно проширување во целокупната вертикала на развојот, современото
стратегиско планирање се карактеризира со практикување на партиципативниот пристап. Овој пристап
претпоставува непосредно учество на претставници од клучните компоненти на организацијата кои
како идни реализатори на стратегиските приоритети ќе придонесат како за реално согледување на
постојните (тековните) состојби, така и за идентификување и формулирање на остварливи приоритети.
Според овој пристап беше формиран составот на Работната група за подготовка на нацрт стратегијата.
Покрај тоа, во текот на работата врз деловите на Нацрт стратегијата, Работна група дојде до сознание за
потребата од дополнително согледување на потребите и можностите од перспектива на вработените
во ЦО. Поради тоа, се формираше посебна фокус група која генерираше голем дел на проценети точки
на потенцијално подобрување на состојбите како и развиени капацитети (позитивни организациски
перформанси) од корист за имплементација на стратегиските приоритети. Со овие согледувања
значително се збогати и комплетира СВОТ матрицата врз чија основа и е финализирана и стратегиската
мапа на дејноста на Центарот.
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Визија на ЦО МВО 2022

Изработка и
акредитација
на обучувачки
програми

Ефективна соработка
со другите организ.
единици на МВР

Безбедносни обуки за
други корисници: држ.
инст., ком.корис и др
Партнерства со
меѓународни институции
и асоцијации

Подготовка
на обучувачки
материјали и
инструменти

Учење и
споделување на
искуство

Ефективна обука

Професионална
компетентност

Финансиска
перспектива

Ушење и развој
на вработените

Внатрешни
процеси

Корицници

Високо компетентни
вработени во МВР

Рационално
користење на
буџетските
средства

Техничка и друга
логистика

Посветеност на
учесниците во
обуката

Безбедно
сместување и
нутрицист. исхрана и
здраствена заштита

Кооперативност

Финансиски придонес
во буџетот на РСМ
и посебна буџетска
ставка во буџ. на МВР

Сл. 3 Стратегиска мапа на Центарот за обука
Во практикувањето на овој пристап спаѓа и вклучувањето на клучните заинтересирани
менаџерски кадри во фазата на разгледување и дотерување на нацрт верзијата на оваа
Стратегија (интерна јавна расправа). Со нивното вклучување, а особено со вградувањето на
нивните сугестии и предлози се претпоставува обезбедување на повисок степен на реалност на
дефинираните приоритети, од една страна и, повисока посветеност на клучните менаџерски кадри
во оживотворувањето на оваа Стратегија, од друга страна.

5. СТРАТЕГИСКИ ПРИОРИТЕТИ НА ЦЕНТАРОТ ЗА ОБУКА
5.1 Приоритети за корисниците на услугите

К-1 Унапредување на системот на основна обука за полицаец
А) Тековна состојба
Основната обука за полицаец се спроведува согласно искажаните потреби на МВР за нови
вработувања. Во отсуство на долгорочно планирање на одливите на вработени по разни основи, на
годишно ниво се случува да има поголем број на кандидати од расположливите капацитети на ЦО
предвидени за спроведување на ефективна обука. Европските стандарди предвидуваат норма од
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12–24 учесници во група за обука. Во ваквите случаи Центарот е принуден да формира значително
поголеми групи/тимови (од 40-45 учесници) со што значително се усложнува реализацијата на
обуката особено во делот на практичните вештини.
ЦО во континуитет прави ревидирање на материјалите за учење и програмата за обука. По
завршувањето на секоја Основна обука за полицаец, ЦО врши евалуација на стекнатото знаење и
задоволството од обуката.
Б) Опфат
Спроведување на евалуација за мерење на ефектите од основната обука на работното место ќе
се врши периодично врз оние кои успешно завршиле основна обука и се вработени на соодветно
работно место. Согласно моделот на Киркаптрик евалуацијата ќе се врши на периоди 1 година и
2 години по завршувањето на обуката на репрезентативен примерок испитаници. По спроведена
евалуација на терен, ЦО ќе прави анализа и сумирање на резултатите и согласно истите ќе направи
ажурирање и ревидирање на материјалите за учење и програмата за основна обука. За да се
применува предложената европска норма (од 12-24 учесници) во основната обука, потребно е да се
направи анализа на динамиката на природниот и друг одлив на вработените од МВР и да се утврди
максималната годишна квота на кандидати за основна обука за полицаец со која ефективно може
да работи ЦО.
В) Стратегиски резултати (одредишта)
1. Ревидирана програма за основна полициска обука во однос на доволно покривање на
темите за комуникација и превенција (ВКЗ)
2. Периодична евалуација на ефектите од основната обуката
3. Ажурирани наставни материјали и програма за основната полициска обука според
потребите и резултатите од евалуацијата
4. Имплементирана утврдената норма од 12-24 учесници во обучувачка група
5. Утврдена надлежност на ЦО за надзор и поддршка на теренската обука
Г) Индикативни активности
1. Подготовка на задачи за учење и материјали за учење за темите за комуникација и
превенција кои ќе се вклучат во програмата за основна обука на полицаец
2. Подготовка на инструменти и извештаи за евалуација
3. Вршење на евалуацијата на терен (на 1 год. - примена на наученото, 2 год. - резултати во
работењето) со помош на соодветна методологија за мерење на ефектите од основната
обука на работното место
4. Редовно ажурирање на наставните материјали и програмата на основната обука според
потребите и резултатите од евалуацијата
5. Утврдување на оптимална годишна квота на кандидати за основна обука за полицаец
за следните пет години земајќи ја предвид динамиката на природниот и друг одлив на
вработени од МВР
6. Подготвена предлог одлука за надзор и поддршка на теренската обука од страна на ЦО.

14 РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКА

Д) Законски и нормативни импликации
Во Правилникот за обука на МВР да се внесе надлежноста на Центарот за надзор на теренската
обука.
Ѓ) Финансиски импликации
Овој стратегиски приоритет нема посебни финансиски импликации
E) Временска рамка
2020-2022
К- 2 Унапредување на системот на континуирана обука
А) Тековна состојба
Континуираните обуки во ЦО се спроведуваат ад хок и без приоритизирање бидејќи Годишниот
план за обука за работници во МВР е преобемен и нефункционален. Во периодот на спроведување
на основна обука за полицаец, сите капацитети на ЦО се искористени и во голема мера се ограничени
можностите за спроведување на континуирани обуки.
Б) Опфат
ЦО во соработка со ОЕ за УЧР ќе изготви годишен календар и каталог на обуки врз основа
на планираните приоритетни обуки изработени од ОЕ за УЧР и ќе испорача соодветни обуки за
вработените во ОЕ за УЧР.
В) Стратегиски резултати (одредишта)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Утврден годишен календар на континуирана обука
Изработен Каталог на обуки базирани на работни компетенции на ниво на МВР
Спроведена обука за изработка на работни компетенции
Спроведена обука за анализа на потребите од обука (АПО)3
Редовна евалуација на ефектите од обуката
Развиени програми за менаџмент обука и обучен кадар за нејзино испорачување

Г) Индикативни активности
1. Анализа на приоритетните обуки од ОЕ за УЧР и расположливите капацитети на ЦО за
подготовка на годишен календар на континуирана обука
2. Дополнување и ревизија на каталогот на обуки на ЦО според целната група за која е
наменета секоја обука
3. Подготовка на материјали за учење за обука за изработка на работни компетенции
4. Испорачување на обука за вработените во ОЕ за УЧР за изработка на работни компетенции
5. Подготовка на материјали за АПО и обука на кадарот што ќе ја врши АПО

3

Обуката се прави според Прирачникот за планирање на приоритетни обуки изработен од СУЧР
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6. Вршење на евалуацијата на терен (на 6 месеци - примена на наученото, 1 год. - резултати во
работењето) со помош на соодветна методологија за мерење на ефектите од континуираната
обука на работното место
7. Подготовка на курикулуми за менаџмент обука за сите нивоа на раководен кадар во МВР
8. Испорачување на обука за обучувачи за менаџмент обуките на обучувачите на ЦО
Д) Законски и нормативни импликации
Реализацијата на овој приоритет нема законски импликации.
Ѓ) Финансиски импликации
Овој приоритет нема финансиски импликации.
E) Временска рамка
2020-2022
К-3 Изработка на Стратегија за обука и развој на вработените во МВР 2021-2023
А) Тековна состојба
Во министерството беше донесена Стратегија за обука на вработените во МВР 2012-2014. Во
оваа стратегија, мисијата на системот на обука на вработените во МВР е постојано да придонесува
кон формирањето на високо компетентни вработени како дел од вкупниот придонес во развојот
на човечките ресурси на МВР. Исто така предвидена е и ЕФОП Визија на системот на обука
(Е-Ефективен, Ф-Функционален, О-Остварлив и П-Препознатлив). Иако од поодамна и е измината
важноста (во 2014), до сега (2019) во Министерството не е изработена нова Стратегија за обука.
Б) Опфат
За реализација на оваа задача потребно е формирање на работна група која ќе изврши анализа
на претходната стратегија, и по извршената анализа, ќе биде задолжена за изработка на нова
стратегија. При изработката на стратегијата ќе се користат искуства од други институции од земјава
и странство, како и поддршката од ОБСЕ и други меѓународни организации и експерти.
Во стратегијата треба да се понуди решение за следниве веќе согледани потреби од:
• Обуки за комуникација и превенција за полициските службеници (со акцент ставен
на одделенијата за превенција и единиците за комуникација), експертите и локалната
заедница (ВКЗ)
• Обука за полагање на Испитот за унапредување во кариерата4
• Менаџмент обука за сите нивоа на раководен кадар во МВР
• Учење на Англиски јазик за вработените на МВР
• Обука /е-обука за подготовка на Приправничкиот испит
• Обука за приправници
• Електронско и комбинирано (blended) учење и користење на мобилни и веб апликации како
помошни алатки за учење
4

Приоритет од Стратегијата за УЧР
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В) Стратегиски резултати (одредишта)
1. Формирана Работна Група за изработка на Стратегија за обука и развој на вработените во
МВР 2021-2023
2. Анализа на спроведувањето на Стратегијата за обука на вработените во МВР 2012-2014
3. Усвоена Стратегија за обука и развој на вработените во МВР 2021-2023
Г) Индикативни активности
1. Формирање на работна група составена од претставници од повеќе организациски единици
кои имаат надлежност за обука (ЦО, ОЕ за УЧР, СКСФО и сл.)
2. Избор и ангажирање на консултант за поддршка на изработката на стратегијата
3. Изработка на анализа на спроведувањето на Стратегија за обука на вработените во МВР
2012-2014 од страна на РГ
4. Изработена нацрт стратегија за обука и развој на вработените во МВР 2021-2023
5. Организирање на стручна дебата по нацрт стратегијата
6. Усвојување на Стратегија за обука и развој на вработените во МВР 2021-2023 од страна на
Министерот
Д) Законски и нормативни импликации
Овој стратегиски приоритет нема законски импликации.
Ѓ) Финансиски импликации
Овој стратегиски приоритет има потреба од финансиска поддршка за ангажирање на консултант
за поддршка на изработката на стратегијата и организирање на стручната дебата.
E) Временска рамка
2020
5.2 Приоритети за подобрување на внатрешните процеси
П-1 Акредитирање на Центарот за обука од страна на Центарот за образование на возрасните
како акредитирана установа за неформално образование
А) Тековна состојба
ЦО има имплементиран систем за менаџмент со квалитет МКС EN ISO 9001:2015 со опсег на
сертификација основна и континуирана обука во МВР. Центарот не е акредитиран од Центарот за
образование на возрасните и на учесниците им издава потврда која се користи како документ за
стекнатата компетентност од обуката.
Б) Опфат
За акредитирање на Центарот како установа за издавање на акредитирани сертификати потребно
е да се подготви елаборат кој ќе ги прикаже сите потребни услови за успешно реализирање на
акредитираните курикулуми: кадар, простор, опрема, органи и сл. Со акредитирањето на ЦО од
страна на Центарот за образование на возрасните како национално акредитационо тело, Центарот за
СТРАТЕГИЈА НА ЦЕНТАРОТ ЗА ОБУКА НА МВР 2020-2022
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обука ќе издава сертификати од обуката со вклучени стручни кредити (тнр. VET credits) со поширока
вредност во кариерниот развој на обучуваните. Покрај тоа, со оваа акредитација се исполнува и
првиот предуслов за отпочнување на идната постапка за меѓународна акредитација на Центарот.
В) Стратегиски резултати (одредишта)
1. Целосно функционален Совет на обучувачи на Центарот за обука
2. Од страна на Советот на обучувачи усвоени нормативни акти за неговата работа.
3. Правилник за изработка и верификување на обучувачките програми и обучувачките
материјали на две нивоа.
4. Од страна на Советот на обучувачи усвоен Правилник (процедура) за евалуација на обуката
и обучувачките програми
5. Постојните курикулуми на Центарот акредитирани од страна на Центарот за образование
на возрасните и Центарот за обука акредитиран од страна на Центарот за образование на
возрасните5.
Г) Индикативни активности
1. Формирање на работен тим за акредитација во ЦО
2. Проучување на сите законски и подзаконски акти кои се однесуваат на образованието на
возрасните во Република Северна Македонија.
3. Прибирање искуства од акредитирани слични установи во државата и правење
компаративна анализа.
4. Изработување нацрт Правилник за работата на Советот на обучувачи на Центарот.
5. Изработка на нацрт Правилник за изработка и верификување на обучувачките програми и
обучувачките материјали на две нивоа.
6. Изработен нацрт Правилник (процедура) за евалуација на обуката и обучувачките
програми.
7. Ангажирање на надворешен консултант - експерт за изготвување на елаборат за
акредитација и помош при спроведување на акредитацијата.
8. Подготовка на елаборат за акредитација на Центарот од страна на работниот тим за
акредитација.
9. Утврдување на елаборатот за акредитација на Центарот од страна на Советот на обучувачи
и усвојување од страна на министерот.
10. Доставувување на Елаборатот и постојните курикулуми на Центарот до Центарот за
образование на возрасните
11. Подготовка на условите за работа на Центарот за увид од страна на комисија на Центарот
за образование на возрасните.
12. Акредитирање на Центарот од страна на Центарот за образование на возрасните.
Д) Законски и нормативни импликации
Спроведувањето на оваа задача нема законски импликации. Нормативните акти за работа на
Центарот (споменатите правилници) да се усогласат со соодветните нормативни акти на МВР.
Овие две одредишта се прикажуваат заедно бидејќи ќе се остваруваат со еден елаборат пред Центарот за
образование на возрасните.

5
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Ѓ) Финансиски импликации
За спроведување на овој приоритет потребни се финансиски средства за акредитација на
обучувачките програми и донаторска поддршка за ангажирање на надворешен консултант експерт.
Е) Временска рамка
Овој стратегиски приоритет треба да се елаборира во текот на 2021 (претходно да се усвои
стратегијата за обука и развој на вработените во МВР во 2020 година), а во 2022 година да се
спроведе постапката за акредитација.
П-2 Обновување и одржување на објектите, опремата и ИКТ во ЦО
А) Тековна состојба
Центарот за обука е единствена организациска единица на ниво на МВР што не е директно
поврзана со системите и софтверите на МВР. Таквата состојба значително ја успорува и отежнува
комуникацијата на Центарот со другите организациски единици на МВР со кои работи. Затоа е
потребно да се изнајдат технички и организациски решенија за надминување на овој проблем и
да се изврши соодветна дигитализација на работењето во ЦО. Постојната ИТ инфраструктура на
Центарот подолг период не е обновена, а исто така и во квантитативен поглед со новите вработувања
и постојаното испорачување обуки не ги задоволува нараснатите потреби. Сето тоа значително ја
намалува ефикасноста и на испораката на обуките и на вкупното работење на Центарот.
Дел од сместувачките капацитети во комплексот на објекти во Центарот се реновирани, но
неопходно е тоа да се стори и со преостанатите објекти ако сакаме де ги следиме стандардите на
ЕУ кон кои се стремиме.
Б) Опфат
Овој стратешки приоритет опфаќа анализа на постојната состојба на објектите, опремата и ИКТ
во ЦО, утврдување на потребите за реновирање, препораки за ефективно и ефикасно одржување
на ЦО, и информатизација на работењето на ЦО земајќи го предвид напредокот на современите
компјутерски технологии и воведувањето на нови ИТ методи на учење. Сеопфатната проценка
ќе се изврши со изработка на Физибилити студијата којашто треба да опфати реновирање и
ново градба на објекти, обновување на ИКТ, компјутеризација и дигитализација, обновување на
криминалистичкиот музеј и стрелиштето, реновирање на спортските капацитети и правење на
простории за симулации. Физибилити студијата ќе ги согледа и современите технички решенија
што би овозможиле поврзување на Центарот со Лотус софтверот, Интранетот на МВР и Системот
за управување со учењето (СУУ) и ќе дефинира постапки за спроведување на соодветните технички
решенија.
Исто така, потребно е да се изработат и веб страна на ЦО, профили на Фeјсбук, Твитер и
Инстаграм и Систем за управување со учењето (СУУ) за кандидатите на основна обука.
Врз основа на препораките од Физибилити студијата ќе се подготви инвестициски проект за
реновирање на преостанатите објекти (особено стрелиштето) и ресторанот на Центарот и предлог
на динамика на негова реализација. Дополнително ќе се дефинира барањето за јавна набавка на
техничка опрема за поврзувањето и планот со динамика на набавка на нова ИТ опрема.
СТРАТЕГИЈА НА ЦЕНТАРОТ ЗА ОБУКА НА МВР 2020-2022
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В) Стратегиски резултати (одредишта)
1. Изработен План за потреби за реновирање и тековно одржување на објектите во ЦО
2. Изработена Физибилити студија за целосната инфраструктура на ЦО
3. Реновирани сместувачките капацитети и ресторанот во ЦО според планот за капитални
инвестиции во планскиот период
4. Обновена и проширена ИТ инфраструктурата во ЦО, со воведена компјутеризација и
мултимедијален простор
5. ЦО целосно дигитализиран и поврзан со системите и софтверите на МВР, со сопствена веб
страна и промотивни профили на ФБ, Твитер и Инстаграм
Г) Индикативни активности
1. Изработка на План за потреби за реновирање и тековно одржување на објектите во ЦО со
финансиски импликации
2. Изработка на проекти за реновирање и градба врз основа на физибилити студијата
3. Организирање на Донаторска конференција за барање поддршка врз основа на
физибилити студијата
4. Воспоставување на контакти со потенцијални донатори и доставување елаборирано
барање за поддршка до заинтересираните страни
5. Изработка на ИПА проект за криминалистички музеј
6. Изработка на проект за модернизирање на стрелиштето
7. Доставување барање до Кабинетот на Министерот за внатрешни работи и Одделот за
општи и заеднички работи за капитални инвестиции во ЦО
8. По одобрувањето на барањето, внесување на капиталната инвестиција во Стратешкиот
план на МВР 2020-2022
9. Изработка на долгорочен план за обновување и проширување на ИТ инфраструктурата.
10. Поврзување на Центарот со постојниот Лотус софтвер, Интранетот и Системот за
управување со учењето во МВР
11. Спроведена јавна набавка на потребната техничка опрема и ИТ опрема
Д) Законски и нормативни импликации
Нема законски и нормативниимпликации. Потребна е координација со ОЕ за набавки, ОЗР и
финансии за вклучување на потенцијалните проекти на приоритетна листа во идните Стратешки
и финансиски планови на МВР
Ѓ) Финансиски импликации
Посебен буџет (да се определат средства од буџетот) за изработка на физибилити студијата
во 2020 година со можна поддршка на меѓународната заедница и ангажирање на екстерни
консултанти по тематики.
Буџетските ставки за проектите за реновирање, дигитализација, компјутеризација и мултимедиско покривање на ЦО ќе бидат вклучени во посебен дел на сеопфатната физибилити студија за
инфраструктурата на ЦО.
Инкорпорирање на соодветните финансиски потреби за обновување и одржување на ЦО во
Стратешкиот план на МВР.
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E) Временска рамка
Изработка на План за потреби за реновирање и тековно одржување на објектите во ЦО – 1
квартал на 2020
Изработка на Физибилити студија – 2020
Реновирање на објектите – 2021-2022
Дигитализација на ЦО – 2021-2022
П-3 Обезбедување на здравствена заштита на обучуваните во Центарот за обука
А) Тековна состојба
Во Центарот за обука се спроведува основна обука за полицаец и во зависност од потребите на
Министерството во Центарот во период од 9 месеци престојуваат просечно по 600 кандидати за
полицаец. За време на престојот за учесниците на обуката не е обезбедена здравствена заштита и
истите се изложени на ризици од повреди при изведување на практичниот дел од обуката, како и други
ризици кои произлегуваат од интернатскиот живот (исхрана, ширење на вируси, бактерии и сл.).
Б) Опфат
Со оглед дека во моментов не е воспоставена здравствена заштита во Центарот, потребно е да
се направат анализи и да се создадат услови за ангажирање на медицински персонал во ЦО, заради
обезбедување на здравствена заштита на кандидатите за полицаец и обезбедување здравствена
заштита вон работното време за итни случаи. Потребно е да се предвидат работни места во ЦО лекар од општа пракса и неопходен помошен медицински персонал.
В) Стратегиски резултати (одредишта)
1. Ангажиран медицински персонал во ЦО заради обезбедување на здравствена заштита на
кандидатите за полицаец;
2. Потпишан меморандум за соработка со итната помош и домашна посета за интервенции во
инцидентни случаи.
Г) Индикативни активности
1. Систематизирање на работни места (лекар и друг медицински персонал);
2. Обезбедување здравствена заштита за интервентни и итни случаи со склучување меморандум
за соработка со итната помош и домашна посета за интервенции во инцидентни случаи.
Д) Законски и нормативни импликации
Проширување на систематизацијата на работните места во МВР.
Ѓ) Финансиски импликации
Обезбедување финансиски средства од буџетот за плата на медицинскиот персонал.
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E) Временска рамка
2020-2022
П-4 Подобрување на организациската структура на ЦО
А) Тековна состојба
ЦО е клучен носител на системот на обуки на МВР и претставува организациска единица во
рамки на организациските единици за потребите на Министерството. Со ЦО раководи Помошник
на Министерот според следниов органиграм (сл.4).
Оддел - Центар за обука
Помошник на министер
Самостоен документарист

Сектор за основа и
континуирана обука

Сектор за Дизајнирање и евалуација

Одделение за основна обука

Одделение за дизајнирање на
наставни програми

Одделение за континуирани и
меѓународни обуки

Одделение за оценување и
евалуација

Сектор за е-учење
Одделение за е-курсеви
Началник - Б5

Одделение за
информатичка подршка

Сл. 4 Органиграм на Центарот за обука на МВР
Со сеопфатната проценка на остварувањето на Стратегија за развој на ЦО 2014/19 вклучувајќи
ги и другите придружни случувања се покажа дека ЦО се уште се соочува со значајни предизвици
кои бараат соодветно третирање во наредниот плански период.
Меѓу позначајните од нив се следниве две области:
•

•

Несоодветно распоредување на постојниот обучувачки кадар, како и непочитување на
критериумите од Актот за систематизација за екипирање на ЦО со распоредување на
вработени од други ОЕ на МВР
Се уште отворени статусни прашања на постојните обучувачи – немање статус на УПС,
потреба од деташирани СКСФО, недостаток на одделение за командири за ООПС, сл.

Б) Опфат
Овој стратегиски приоритет суштински е ориентиран кон решавање на отворените прашања во
екипираноста на постојната структура во најширока смисла на овој поим: квантитативна (број на
потребни извршители), квалитативна (распоред и ангажираност на постојните вработени според
актот за систематизација) и статусна (работниот статус на определени категории вработени)
димензија на екипираноста на структурата. Паралелно со решавањето на овие прашања, ќе треба да
следат и соодветни измени во нормативата која го регулира функционирањето на организациската
структура.
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В) Стратегиски резултати (одредишта)
1. Променет статусот на обучувачите во ЦО од ОСЛ во УПС
2. Постојните вработени на ЦО формално и стварно распоредени според актот за
систематизација на ЦО
3. ЦО доекипиран со постојано Одделение за командири за ООПС
4. Обезбедено нормативно решение на статусот на СКСФО како деташирани претставници на
ЦО во СВР.
5. Во актот за систематизација на ЦО воспоставени и почитувани критериуми за
распоредување на кадар од други ОЕ во ЦО (комуникациски вештини, компјутери, англиски
јазик, успешно завршена обука за обучувачи)
Г) Индикативни активности
1. Подготовка на образложен предлог за неопходноста од промена на статусот на обучувачите
во ЦО од ОСЛ во УПС (изведување на настава со обучувани во униформа, недоволна
мотивираност на квалитетни кандидати од други ОЕ на интерните огласи за нови обучувачи
и сл.)
2. Спроведување на постапката за промена на статусот на обучувачите во ЦО.
3. Донесување на одлука на менаџментот на ЦО за формално и стварно распоредување на
вработените во ЦО, посебно обучувачите, според актот за систематизација на ЦО.
4. Спроведена постапка за доекипирање на ЦО со постојано распоредени командири за ООПС
од други ОЕ во ЦО
5. Подготовка на образложен предлог за неопходноста од промена на статусот на СКСФО како
деташирани претставници на ЦО во СВР со соодветно дефинирани надлежности на ЦО и на
менаџментот на ОЕ каде тие се распоредени.
6. Спроведување на постапката за промена на статусот на СКСФО.
7. Конкретизирање на критериуми за распоредување на кадар од други ОЕ во ЦО и нивно
внесување во опис наработно место на обучувачите во ЦО
Д) Законски и нормативни импликации
Спроведувањето на оваа задача нема законски импликации. Потребно е само подготовка и
спроведување на споменатите нормативни промени.
Ѓ) Финансиски импликации
За спроведување на овој приоритет потребно е да се пресметаат финансиските импликации кои
произлегуваат од променетиот статус на обучувачите од ОСЛ во УПС.
Е) Временска рамка
Овој стратегиски приоритет може во целост да се имплементира во текот на 2020 година.
5.3 Приоритети за подигање на капацитетите на персоналот на Центарот
УР-1 Усовршување на постојните и новите обучувачи во Центарот
А) Тековна состојба
Обучувачкиот и друг стручен персонал на Центарот, во досегашниот период, своите обучувачки
компетенции ги развиваше на следниве начини: од сопственото искуство и неговото меѓусебно
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споделување; студиски престој во слични обучувачко-образовни установи во развиените европски
земји и САД и со реализација на посебни проекти за јакнење на капацитетите на Центарот. Посебен
придонес во последниов начин на усовршување на персоналот имаше твининг програмата со
Кралството Холандија. Исто така и заедничките проекти со партнерски институции од регионот,
како што е тековното партнерство со Полициската академија од Сегедин од Унгарија, се користат
за таа цел. Познавањето на англискиот јазик на потребното ниво се јавува како ограничувачки
фактор за дел од персоналот на центарот.
Б) Опфат
Со цел усовршувањето на персоналот да биде поконтинуирано и посистематско, потребно е да
се утврдат критериуми за обемот на време посветено на усовршување на определени категории на
вработени и да се подготвуваат годишни програми за реализација на усовршувањето.
В) Стратегиски резултати (одредишта)
1. Критериуми за обемот, видот и постапката на усовршување на персоналот усвоени од
страна на Советот на обучувачи.
2. Долгорочна програма за стекнување на напредни обуки на персоналот за испорака на
специјализирани обуки.
3. Годишна програма за усовршување на персоналот
Г) Индикативни активности
1. Обезбедување документација за искуства на усовршувањето на персоналот во слични
установи во земјата и странство.
2. Подготовка на предлог на критериуми за обемот, видот и постапката за усовршување на
персоналот.
3. Разгледување и усвојување на критериумите од страна на Советот на обучувачи.
4. Анализа на содржинските и обучувачките компетенции на постојниот персонал за испорака
на специјализирани обуки
5. Подготовка на нацрт Долгорочна програма за стекнување на напредни обуки на персоналот
за испорака на специјализирани обуки
6. Стручна дискусија и усвојување на долгорочната програма од страна на Советот на
обучувачи
7. Подготовка на предлог годишни потреби за усовршување на постојниот персоналот за нови,
проверени практики во други установи за обука усвоена на почетокот на секоја календарска
година.
8. Подготовка на годишен календар за спроведување обука за обучување за сите
новопримени обучувачи во Центарот и за надворешните стручни соработници од МВР
ангажирани за специјални теми на обука.
9. Стручна дискусија и усвојување на програмите под 7 и 8 како Годишна програма за
усовршување на персоналот на Центарот.
Д) Законски и нормативни импликации
Реализацијата на оваа задача нема законски и други нормативни импликации.
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Ѓ) Финансиски импликации
Овој стратегиски приоритет нема посебни финансиски импликации
Е) Временска рамка
Стратегиските резултати под 1 и 2 треба да се планираат за 2020 година, додека резултатот под
3 треба да се остварува на почетокот од секоја календарска година.
5.4 Приоритети за подобрување на финансиските аспекти на работењето
Ф-1 Ефикасно буџетско работење на ЦО
А)Тековна состојба
Според сегашниот систем на финансиското работење за ЦО, централизирано во ОЕ за финансиско
работење и заеднички служби, се јавуваат тешкотии во навременото обезбедување на обучувачки
и друг потрошен материјал за работењето на ЦО. Во таквата поставеност на централизираните
набавки за потребите на обуките и другото работење на Центарот не е воспоставен систем за
следење на ефикасноста во трошењето на буџетските средства. Би било од корист доколку се
воспостави таков механизам и можност за пренамена на евентуални заштеди во работењето во
задоволување на други значајни потреби.
Значајно е да се констатира дека не постои евиденција за вредноста на услугите што Центарот ги
врши како дополнителна дејност за другите државни органи. Исто така не постои ни информација
за реалните финансиски приливи во буџетот од комерцијалните услуги што Центарот ги врши
за правни лица надвор од државните органи. Ваквата евиденција може да се користи како
дополнителен аргумент при подготовката на вкупниот буџет на МВР во делот за потребите на ЦО
при подготвување на предлог буџетот со Министерството за финансии.
Б) Опфат
Со овој приоритет треба да се дефинираат содржински и нормативни мерки кои ќе ги надминат
ограничувањата и тешкотиите во работењето на ЦО од аспект на финансиското работење, а
истовремено ќе создадат услови за порационално буџетско работење на ЦО. Тоа би биле мерки за
интерно „децентрализирање“ на финансиското работење преку евиденција на реалните трошоци
на работењето на ЦО, неговиот придонес во буџетот на РСМ и надлежност на помошникот на
министерот на ЦО во областа на финансиското работење.
В) Стратегиски резултати (одредишта)
1. Воспоставена евиденција за дополнителните услуги на Центарот.
2. Воспоставена интерна буџетска ставка на наменски средства за Центарот во Финансискиот
план на МВР (под надлежност на Помошник на министерот на ЦО)
3. Донесен Финансиски план за тековната работа/ функционирање на ЦО
Г) Индикативни активности
1. Изработка на содржина и вкупна цена на чинење на пакети на обучувачки и други услуги на
Центарот за корисници надвор од МВР (цени на услугите)
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2. Утврдување на формата на евиденцијата за остварените приходи од комерцијални
корисници на услугите и заштеди (услуги на други државни органи), како и средства
согласно раскинување на договори во буџетот на МВР во посебна ставка за ЦО.
3. Определување одговорно лице што ќе ја води евиденцијата.
4. Подготовка на годишни извештаи за придонесот на Центарот во буџетот на РСМ од
дополнителните услуги.
5. Подготовка на предлог до Секторот за финансии за формата и надлежноста на посебна
буџетска ставка во финансискиот план на МВР за работењето на ЦО
6. Анализа на финансиското работење во тековната година
7. Подготовка на предлог финансиски план за тековната работа/ функционирање на ЦО во
наредната година
8. Усвојување (донесување) на Финансискиот план за тековната работа/ функционирање на
ЦО во наредната година
Д) Законски и нормативни импликации
Реализацијата на вака дефинираната задача нема законски импликации туку се неопходни
само нормативни интервенции за воспоставување на посебна буџетска ставка во годишниот
финансиски план на МВР и надлежноста на Помошникот на министерот на ЦО за одлучување на
трошењето од таа буџетска ставка.
Ѓ) Финансиски импликации
Со решенијата во овој стратегиски приоритет ќе се зголеми рационалноста на буџетското
работење на ЦО, а нема посебни финансиски импликации.
E) Временска рамка
Решенијата од овој приоритет може да се дефинираат во текот на 2020 година, а да се
имплементираат од фискалната 2021 година натаму.

6. АКЦИСКO ПЛАНИРАЊЕ И ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА СТРАТЕГИЈАТА
6.1 Концепт на акциско планирање со Карта на врамнотежени резултати
Современото акциско планирање е суштината на стратегискиот развој. Така, паралелно со
тежнението за засновувањето на развојот на организациите врз солидно изработена Стратегија,
се јавува и процесот на следење на нејзината имплементацијата. За таа цел, авторите на концептот
на стратегиски фокусирана организација (СФО) Нортон и Каплан, ја имаат развиено алатката
наречена карта на врамнотежени резултати (КВР, а според оригиналот: Balanced Scorecard или BSC).
Според овој концепт, сите активности се планираат и остваруваат според холистичкиот пристап,
односно третирање на организацијата како социјален организам и нејзините односи (релации) со
внатрешните и надворешните засегнати страни (интересенти). Споменатата алатката која се користи
за менаџирање на имплементацијата на Стратегијата, а која во практиката има доживеано четири
генерации на напредок. Токму во четвртата генерација е завршено нејзиното приспособување
и за јавниот сектор. Затоа во подготовката на оваа Стратегија ја користиме варијантата на КВР
развиена како четврта генерација.
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Една од карактеристиките на КВР е воведувањето на нивоа на приоритетност за секојa
стратегискa задача. За утврдената конечна листа на стратегиски задачи, распоредени по
наведените четири стратегиски аспекти (корисници, процеси, учење и развој и финансии) од
страна на членовите на РГ беше извршено трифакторско6 рангирање на нивната приоритетност со
техниката на мултипло гласање. Така рангираните приоритети потоа беа распоредени на следниве
три нивоа на приоритетност:
• Ниво на приоритетност I или ниво мора. Стратегиските задачи од ова ниво имаат пресудно
значење за постигнување на визијата на ЦО во овој плански период. Тоа значи дека тоа
се приоритети за кои е проценето дека нивното неостварување сериозно ќе го загрози и
сегашното ниво на работење во дејноста;
• Ниво на приоритетност II или ниво треба. Тука се вклучени задачи со кои квалитетно ќе се
придонесе во работата и резултатите на ЦО и
• Ниво на приоритетност III или ниво може. Овие задачи би се оствариле ако се создадат
оптимални услови за работа. Тоа би значело дека со остварување на овие задачи со
остварување на задачите од претходните две нивоа, дејноста ќе се подигне на повисоко
квалитативно ниво. Од друга страна, нереализирањето на задачите од оваа група нема
битно да го загрози остварувањето на визијата на ЦО.
Ваквото категоризирање на стратегиските приоритети овозможува, при донесувањето на одлуки
при ограничени ресурси (финансии, луѓе, време и сл.) предност да му се даде на приоритетот од
повисоко ниво.
На сличен начин, од страна на членовите на работната група, преку индивидуална проценка
утврдена е следнава тежина (значење, стапката на учество) на секоја од наведените четири
стратегиски перспективи: К-35%, П-30%, У-25% и Ф-10%.
При спроведување на проценката на успешноста на спроведување на Стратегијата (вреднување),
со овие проценти ќе се пондерира (вреднува) учеството во вкупните резултати на секој од овие
перспективи, со цел да се добие вистинската вредност на успешна имплементација на Стратегијата.
6.2 Функција и структура на акцискиот план
Акцискиот план на Стратегијата претставува основа за изработка на годишните оперативни
планови на организацијата. Него го сочинуваат дефинираните индикативни активности за секоја
стратегиски приоритет, односно активностите што извршителите ги преземаат во остварувањето на
очекуваните резултати или стратегиски одредишта како конечно остварен стратегиски приоритет.
Токму индикативните активности се основата преку која се следи (мониторира) напредокот и по
потреба се преземаат корективни мерки и активности, а ако и со нив е неможно остварување на
стратегиското одредиште, се предлага ревизија на Стратегијата.
Врз основа на индикативните активности од делот 5 на оваа Стратегија изработен е Акцискиот
план за реализација на оваа Стратегија.
Во рангирањето беше вршено индивидуално, а потоа сумарно рангирање според следниве три фактори на: значајност
или корисност на приоритетот, едноставност во креирањето на потребните решенија и спроведливост на приоритетот во
практиката.
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6.3 Мониторинг и евалуација на имплементацијата на Стратегијата
Имплементацијата на Стратегијата всушност претставува процес на дефинирање (операционализација) на утврдените приоритети и спроведување на потребните активности заради подобрување на постојното работење или пак воспоставување на нови односи во работењето.
Тоа значи подобрување спроведување на нови активности со помала или поголема разлика во
однос на изведбата на постојните оперативни активности. Таквата ситуација бара создавање на
нови услови за новите активности, но и ново, поинакво однесување на помал или поголем број
учесници во спроведувањето на тие активности. Двата овие фактора, заедно или поединечно,
можат да го забават или дури и да го блокираат имплементирањето на дефинираните стратегиски
интервенции. Ако кон ова се додаде објективната оптовареност на поголемиот број извршители со
тековните активности, доаѓаме до потребата од континуирано следење на имплементацијата на
проектираните решенија, вреднување на напредокот, идентификување на пречките и преземање
корективни мерки за поцелосно или модификувано имплементирање на планираното.
За остварување на процесот на следење (мониторинг) и вреднување на напредокот (евалуација)
на спроведувањето на Стратегијата за управување со човечки ресурси, вклучително и Стратегијата
за комуникација со заедницата, како и Стратегијата за Центарот за обука, во Министерството за
внатрешни работи се воспоставува постојано тело - Комитет за спроведување на стратегии, во
следниот состав:
•
•
•

•
•

•

•

Државен секретар во МВР- Претседател на Комитетот;
Директор на Биро за јавна безбедност – член;
Помошник на министерот за внатрешни работи во Оддел за правни работи, судски постапки
и управување со човечки ресурси – член;
Помошник на министерот за внатрешни работи во Центарот за обука – член;
Помошник на министерот за внатрешни работи во Оддел за односи со јавност и стратешки
прашања – член;
Помошник на директорот за заеднички работи и управување со човечки ресурси во Бирото
за јавна безбедност – член;
Претставник на Мисијата на ОБСЕ во Скопје – член.

Основната задача на Комитетот е да ги разгледува збирните (сумарни) извештаи по стратегиски
приоритети утврдени во стратегиите. Воедно, Комитетот има мандат за континуирано следење
на имплементацијата на стратегиите, во чии рамки определува корективни мерки, врши промени
или редефинирање на стратегиските приоритети, а има и можност да предлага воспоставување
дополнителни услови кои се неопходни за имплементација на стратегиите.
За констатираните состојби и предложените мерки Комитетот доставува Извештај до министерот
за внатрешни работи.
Комитетот ќе се состанува на полугодишно ниво, а по потреба и на пократок временски период.
Административно-техничка и логистичка поддршка на работата на Комитетот обезбедува
Секторот за стратешко планирање и управување со квалитет во Одделот за односи со јавност и
стратешки прашања.
Раководителите на организациските единици од областите за кои се донесени стратегиите се
задолжени на квартално ниво да доставуваат Извештај за степенот на реализација на активностите
предвидени во Акцискиот план до Секторот за стратешко планирање и управување со квалитет во
Одделот за односи со јавност и стратешки прашања. Врз основа на добиените извештаи, Секторот
за стратешко планирање и управување со квалитет, во Одделот за односи со јавност и стратешки
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прашања изготвува збирен (сумарен) извештај за активностите предвидени во акциските планови
и ги доставува до членовите на Комитетот, а по потреба и до други корисници.
Акцискиот план за спроведување на оваа стратегија е подготвен како посебен документ и истиот
се усвојува заедно со оваа стратегија како нејзин интегрален дел.

СКОПЈЕ,

02.12.2019 година



МИНИСТЕР ЗА
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Г-дин Оливер Спасовски
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