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ИЗВЕШТАЈ

за работата на Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и
професионални стандарди во 2020 година

Согласно утврдените надлежности во член 58 од Законот за внатрешни работи (Сл.
весник на РСМ бр. 42/2014, 116/2014, 33/2015, 5/2016, 120/2016, 127/2016, 142/2016, 190/2016 и
21/2018), Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални
стандарди е внатрешен контролен механизам во Министерството за внатрешни работи.
Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди
постапува при утврдување на појави на незаконито, непрофесионално и неетичко
постапување на полициските службеници во вршење на полициските работи, на
овластените службени лица во вршењето на посебните должности и овластување и во
постапувањето на останатите работници во Министерството за внатрешни работи. Одделот
континуирано работи на документирање на пречекорувањето на законските овластувања на
овластените службени лица, расчистување на неправилностите во работењето на
вработенитe во МВР, постапувајќи како по податоци, информации и сознанија кои
самостојно ги прибира, така и по добиени известувања, анонимни достави, претставки од
граѓани и вработени во МВР, невладини организации и правни лица, барања од јавните
обвинителства и други субјекти.
Во текот на 2020 година целосно дојде до израз комплетираната законската рамка на
воспоставената надворешна контрола врз работата на полицијата со проширување на
надлежностите на надворешниот механизам за контрола на работата на лицата со
полициски овластувања и функционирањето на Одделението за истражување и гонење на
кривични дела сторени од лица со полициски овластувања во Основното јавно
обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Извршените измени и
дополнувања на Законот за Народен правобранител, Законот за внатрешни работи, Законот
за полиција, Законот за јавно-обвинителска служба, Закон за извршување на санкции, Закон
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за јавно обвинителство и Законот за судови, веќе претставуваат алатка за сеопфатна,
ефикасна и ефективна надворешна контрола врз полицијата. Општ е впечатокот дека овој
концепт влијае врз свеста и работата на полициските службеници во насока на нивно
професионално постапување.
Соработката на Одделот со Одделението за истражување и гонење на кривични дела
сторени од лица со полициски овластувања, во ОЈО ГОКК е исклучително добра, а
комуникацијата тековна и без проблеми.
Во соработка со Одделот за односи со јавност и стратешки прашања, ОВККИПС во
минатата година се приклучи кон организациските единици во МВР кои го применуваат
стандардот МКС EN ISO 9001:2015, со опсег на сертификација внатрешна контрола,
криминалистички истраги, професионално работење, превенција и интегритет, работа по
претставки, истраги и професионални стандарди, односно се стекна со сертификат за
успешно имплементиран систем за менаџмент со квалитет. По успешно завршување на
првата надзорна проверка од страна на акредитираното сертификационо тело, Одделот и во
текот на оваа година продолжува да ги исполнува барањата на стандардот, согласно
воспоставените процедури. Па така, во овој период воспоставени се цели за квалитет во 2020
година, утврдена е методологија за управување со ризици и извршено е приспитување на
СМК од страна на раководството. Интерната проверка беше спроведена преку пополнување
на соодветен прашалник на ден 15.07.2020 година, додека надзорната проверка беше
спроведена на ден 25.09.2020 година. Примениот Извештај изготвен од страна на
серификационото тело покажува дека Одделот успешно ја заврши втората надзорна
проверка.
Постапувајќи по барање од Министерството за надворешни работи, околу податоци и
информации за ажурирање на Планот за имплементација на препораките добиени согласно
известувањата на договорните тела за човекови права на ОН, Одделот изврши координација
со организациските единици во состав на Министерството. Добиени се повратни
информации за статусот на препораките и степенот на нивната имплементација, со посебен
акцент на постигнатиот напредок во извештајниот период, по што ажурираниот План е
доставен до МНР.
ОВККИПС постапи по прелиминарниот извештај од Комитетот против тортура и
нечовечки или понижувачки третман или казнување на Советот на Европа. Имено, по
дадените забелешки во првичната опсервација, Одделот до сите организациски единици во
МВР достави телеграма за доследна примена на сите законски, подзаконски и интерни
прописи кои ја регулираат употребата на физичка сила и постапувањето на полициските
службеници во случаите на приведување, задржување и лишување од слобода. Одделот ќе ги
интензивира превентивните активности со посебен акцент на примената на полициските
овластувања и ќе се спроведе контрола на квалитетот на извршување во делокругот на
надлежностите на организациските единици, со задолжителен увид во евиденциите на
полициските станици за приведените, задржаните и лицата лишени од слобода.
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Статистички показатели за работата на Одделот

Во текот на 2020 година, Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и
професионални стандарди, презеде мерки за испитување на 1409 (1.371) 1 случаи на посочени
пречекорувања на овластувања и злоупотреби на службената положба и овластување на
службени лица, што претставува зголемување за 2,8 % во однос на минатата година.
Во 2020 година, примени се 608 (582) писмени претставки од граѓани, што е
зголемување на примените писмени претставки за 4,5% споредено со истиот период
минатата година. Во однос на примените записници за усно поднесени претставки - 232
(252), забележано е намалување за 7,9%. За 107% е зголемен бројот на примени анонимни
поднесоци - 259 (125), во кои граѓаните укажуваат на одредени неправилности во работењето
на вработените во МВР, а од најразлични причини не ги кажуваат сопствените генералии.
Бројот на пријавите за непрофесионално и незаконско постапување на припадници на МВР
по приjaва на телефонскиот број 199 е намален, од шест минатата година, на четири во оваа.
Писмени реакции во вид на претставки, жалби и поплаки против работата на
вработените во Министерството за внатрешни работи се добивани и преку невладини
организации, вкупно - 19 (29) од кои 16 преку Хелсиншкиот комитет за човекови права на
Република Северна Македонија и по една претставка преку Коалиција за сексуални и
здравствени права на Маргини, Здружението ХОПС - Опции за здрав живот и
Европскиот центар за правата на ромите - Брисел.
Оваа година се бележи намалување за 38,7% кај бројот на добиени претставки од
Народниот правобранител - 30 (49). Зголемување за 9% е забележано кај поднесоците
добиени од aдвокати како полномошници на граѓани - 72 (66) како и зголемување за 19,5%
кај добиените претставки од правни лица - 49 (41).
Во одредени предмети, за покарактеристични случаи, истовремено или
последователно се добивани поднесоци од повеќе субјекти (граѓани, невладини организации,
или народен правобранител).
Покрај добиените претставки, Одделот за внатрешна контрола, криминалистички
истраги и професионални стандарди постапуваше врз основа на сопствени податоци и
сознанија, по добиени известувања, како и по барања што ги доставуваат или непосредно ги
презентираат работниците на Министерството. Tака, во овој период се добиени и 220 (193)
службени материјали (службени белешки, информации, телеграми) од организациските
единици во МВР во кои сe укажува на одредени неправилности или незаконитости сторени
од вработени во МВР.
Oд 1409 (1.371) случаи за кои се вршени проверки, 960 (980) или 68 % се предмети во
кои е постапувано врз основа на добиени претставки од граѓани и правни лица во кои се
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Бројките во заградата се однесуваат на истиот период минатата година
3

посочуваат неправилности извршени од страна на вработени во МВР, a останатите се по
добиени известувања, сознанија, е-mail и слично. По земањето во работа на претставките и
извршената анализа, може де се констатира дека во 554 (610) случаи наводите изнесени во
нив се неосновани, во 112 (122) случаи се основани, за 204 (181) предмети нема доволно
докази за да се потврдат или отфрлат наводите во претставката, 67 (48) се делумно
основани, а 23 (19) случаи по извршените проверки на наводите во претставките, решени се
на друг начин (повлечени, нема основ за постапување, не се во надлеженост на Одделот или
е постапено од друга организациска единица).
Претставките најчесто се однесуваат на непостапување или несоодветно постапување
по пријавен настан, потоа следуваат постапување спротивно на Упатставото на користење
на социјалните мрежи во Министерството и претставки поради незадоволство од
констатирани сообраќајни прекршоци.
Во 960-те предмети по кои е постапено, во сите случаи каде се утврдени oдредени
неправилности во работењето на припадниците на Министерството за внатрешни работи,
согласно Законот за внатрешни работи, Колективниот договор на МВР и подзаконските акти,
oд страна на Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални
стандарди се иницирани задолжителни мерки до овластените предлагачи за поднесување
на предлог за поведување на постапка за утврдување на дисциплинска одговорност.
За утврдените неправилности, Одделот за внатрешна контрола, криминалистички
истраги и професионални стандарди, против 388 (334) вработени изрече задолжителна мерка
за поведување на постапка за утврдување на дисциплинска одговорност пред надлежна
Комисија за утврдување на дисциплинска одговорност. За 185 (163) лица е изречена мерка
укажување, а за 21 (27) вработен за причинета штета на Министерството им е изречена
мерка покренување на постапка за надомест на штета-материјална одговорност. За 24 (20)
вработени е изречена задолжителна мерка оддалечување односно суспендирање од
работно место до завршување на дисциплинската постапката, 52 (44) се упатени на
психолошко-психијатирски преглед и од 48 (44) вработени е одземено службеното
оружје.
Во 2020 година, претставници од Одделот, учествуваа во работата на дисциплинските
комисии во постапка за утврдување на дисциплинска одговорност на вработени во МВР на
362 расправи.
Во случаите каде се утврдени незаконитости во постапувањето на овластените
службени лица кои имаат обележја на кривично дело, од страна на ОВККИПС се поднесени
19 (7) кривични пријави против 29 (10) вработени во МВР за сторени 21 (9) кривично дело, од
кои седум кривични дела ,,злоупотреба на службената положба и овластување“, пет

кривични дела ,,малтретирање во вршење на служба“, три кривични дела
„предизвикување на општа опасност“ и по едно кривично дело „примање поткуп“, „лажно
пријавување на кривично дело“, „насилство“, „мачење и друго сурово и нечовечно или
понижувачко постапување и казнување“, „повреда на чување на државната граница“ и
„несовесно работење во службата“.
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Покрај ова, во текот на 2020 година, изготвени се и доставени 189 (166) Известувања
до Основните јавни обвинителства во РСМакедонија, од кои 101 (95) се за известување на
надлежниот јавен обвинител за негово запознавање и постапување, а 88 (71) Известувања се
доставени по барање на OJO.

Од нив, 147 (97) известувања се до ОЈОГОКК, од кои 127 до Одделението за
истражување и гонење на кривични дела сторени од лица со полициски овластување и
припадници на затворската полиција.
Изминатата 2020 година, Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги
и професионални стандарди постапуваше по 65 (67) поднесоци, во кои е наведено дека од
полициски службеници врз граѓани e употребена физичка сила. По преземените мерки и
испитување на случаите, утврдено е дека 27 (26) поднесоци се неосновани, односно
употребата на физичка сила била оправдана или воопшто не била употребена, во 30 (38)
случаи поради немање на докази не може да се утврдат наводите во претставката за
употребена физичка сила, два поднесоци се делумно основани, додека шест (три)
поднесоци се основани за што се поднесени шест кривични пријави за сторени пет
кривични дела „малтретирање во вршење на служба“ и едно дело „мачење и друго сурово и
нечовечно или понижувачко постапување и казнување“.
Одделот во сите случаи за кои е известен дека вработени во Министерството
постапувале незаконски или непрофесионално кон граѓаните, без исклучок постапува и
професионално ги врши проверките во претставките, без селективен пристап, со еднаков
третман кон граѓаните, а по извршените проверки навремено се доставуваат одговори до
подносителите на претставките.
Во врска со добиените предмети, по извршени проверки од страна на Одделот,
доставени се 1238 (1267) одговори и известувања до граѓани, 19 (27) одговори до невладини
организации, 111 (90) одговори до правни лица и 84 (109) одговори до адвокати.
Примени се 30 (49) поднесоци од Народниот правобранител и одговор е доставен
на сите претставки.
Во 2020 година, Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и
професионални стандарди излезе на лице место на 52 (55) случени сообраќајни незгоди, во
кои учествувале вработени во МВР и управувале возила сопственост на Министерството. За
случаите каде е констатирано дека при управување на службените возила вработените во
Министерството не ги почитувале законските прописи при што е настаната материјална
штета на возилата сопственост на МВР, Одделот за внатрешна контрола, криминалистички
истраги и професионални стандарди до непосредните раководители каде изрече
задолжителни мерки да бидат поведени 14 (20) постапки за утврдување на материјална
одговорност.
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Спроведени контроли од страна на Одделот за внатрешна контрола,криминалистички
истраги и професионални стандарди во организациски единици на МВР
Во текот на 2020 година, Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и
професионални стандарди продолжи со вршење на контроли во организациски единици
на МВР:
- По Наредба бр. 08-20/1 од 04.01.2019 година на Министерот за внатрешни работи, на
01/02.01.2020 година спроведена е контрола во две организациски единици во состав на СВР
Тетово. При контролата не се утврдени пропусти или неправилности во работењето;
- По Наредба бр. 14-385/1 од 03.02.2020 година на Министерот за внатрешни работи, Одделот
на 16.02.2020 година спроведе контрола во Одделението за обезбедување на резиденцијални
објекти и други објекти од државен интерес. Во рамки на спроведената контрола, констатиран
е пропуст во однос на водење на службените евиденции за што е укажано веднаш да се
преземат мерки за негово надминување;
- По Наредба бр. 08-4/1 од 26.02.2020 година на Министерот за внатрешни работи, на 02.03.2020
година Одделот спроведе контрола на користењето на службени возила, кои во наведениот
временски период управувани од вработени во МВР влегувале на трите влеза во кругот на
Министерството. Во рамките на спроведената контрола, Одделот констатираше дека возилата
се користат согласно Правилникот за распределба, користење, одржување и обновување на
возилата на МВР;
- По Наредба бр. 14-733/1 од 05.03.2020 година на Министерот за внатршни работи, на 20 и
29.03.2020 година, на 10, 11 и 12.04.2020 година, како и на 06,08 и 09.08.2020 година извршена е
контрола на 13 полициски станици за гранични проверки и граничен надзор. Во рамки на
спроведената контрола констатирано е постапување спротивно на телеграмата бр. 22.1-19/1 од
06.08.2019 година од Директорот на БЈБ, во однос на почитување на забрана за носење и
користење на приватни мобилни телефони, при што против 10 полициски службеници,
Одделот поднесе иницијативи за поведување постапка за утврдување на дисциплинска
одговорност;
- По Наредба бр. 14-1030/1 од 16.04.2020 година од Министерот за внатршни работи, на 17/18, 20
и 26.04.2020 година, на 13/14, 23/24 и 25.05.2020 година како и на 04, 05, 06 и 07.06.2020 година,
извршена е контрола на 66 организациски единици во МВР, во врска со начинот на
постапување и однесување на работниците во Министерството во услови на прогласена
вонредна состојба предизвикана од КОВИД – 19. Не се констатирани пропусти во
постапувањето на контролираните служби, освен кај полициските службеници - инспектори
од ОКР Гази Баба и Аеродром, кои биле ангажирани по планот за пунктовско работење, а
постапувале спротивно на Упатството за начинот на однесување на работниците во МВР во
услови на вонредна состојба поради КОВИД -19, односно не носеле флуоросцентни елеци со
натпис ,,Полиција“ и светлосни сообраќајни знаци за издавање на конкретни наредби на
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возачите. На истите им е изречена мерка укажување, за задолжително носење на наведената
опрема;
- По Наредба бр. 14-735/1 од 05.03.2020 година од Министерот за внатрешни работи, во
деновите 04, 05 и 06.07.2020 година, извршена е контрола во 47 организациски единици во
состав МВР. Во рамки на спроведените контроли не се констатирани неправилности во
работењето, освен кај двајца полициски службеници од ПС за БПС Велес. Истите при
извршената контрола се затекнати на место што не кореспондира со задачите од наредбата за
што не бил известен дежурниот полицаец. При проверка на платните налози пронајден е
неуредно пополнет прекршочен платен налог, а еден од полицајците не носел заштитна маска.
Против двајцата УПС за потешко кршење на работниот ред и дисциплина до овластениот
предлагач доставени се иницијативи за поведување на дисциплинска постапка.
- По Наредби со бр. 14-68700/1 и 14-68707/1 од 04.09.2020 година од Министерот за внатрешни
работи, во деновите 05, 06, 07 и 08.09.2020 година, 23 и 24.10.2020 година и 24.11.2020 година,
извршена е контрола во 23 организациски единици во состав на Министерството. Во рамки на
спроведените контроли констатирани се неправилности во работењето и Одделот против шест
полициски службеници до овластените предлагачи достави иницијативи за поведување на
постапка за утврдување на дисциплинска одговорност.
Одделот постапуваше по Планот за преземање на мерки и активности со цел спречување
на непрофесионално постапување на полициски службеници задолжени за физичко
обезбедување на Европското првенство 2020 година, помеѓу фудбалските репрезентации на РС
Македонија и Република Косово кое се одигра на 08.10.2020 година во Националната арена
„Тодор Проески“ во Скопје.

Активности на Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и
професионални стандарди во врска со одржаните предвремени парламентарни избори
јуни 2020 година и предвремените избори градоначалници во Штип и Пласница
декември 2020 година
На денот на одржувањето на предвремените парламентарни избори 15.07.2020 година,
ОВККИПС постапуваше во согласност со Планот за распоредување и постапување на сите
вработени во Одделот.
Преземени се мерки и
активности во 9 (девет) случаи на пријавено незаконито,
непрофесионално или некоректно постапување на полициски службеници по 8 (осум)
претставки примени граѓани и една претставка од ОБСЕ. По извршените проверки утврдено е
дека 3 (три) претставки се неосновани, за 5 (пет) нема докази, а за еден случај проверките
сеуште се во тек.
На ден 13.12.2020 година, за време на одржувањето на предвремените избори за
градоначалници на општините Штип и Пласница, Одделот постапуваше во согласност со
изготвениот План, со цел овозможување на фер и демократски избори на подрачјата на СВР
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Штип и СВР Битола. За време на траењето на изборниот процес на се примени пријави за
непрофесионално или незаконско постапување на вработени во Министерството.

Проектни активности, меѓународна соработка, работилиници, обуки и други форми на
стручно оспособување за вработените во Одделот

Во текот на 2020 година организирани се четири работилници на тема ,,Програма за
јакнење на полицискиот интегритет на полициските службеници во МВР“ која Одделот ја
спроведува во соработка со Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ) со претставници
од Здружението. На присутните им е презентирана содржината на програмата, значењето на
поимот интегритет, главните вредности и начинот на градење на полицискиот интегритет,
како и законската и подзаконската рамка кои го определуваат. Учеството на претставници
од ЗНМ е во насока на промоција на соработката помеѓу новинарите и медумските
работници со полицијата, безбедноста при известување од настани од висок ризик, важноста
од поседување на висок новинарски интегритет со цел професионално извршување на
работните задачи. На овие работилници се презентира и темата ,,Со укажување до зашита на
јавниот интерес“, преку која учесниците се едуцираат што претставува терминот укажувач и
се обработуваат законските и подзаконските акти што ја регулираат оваа материја.
Во организација на ОБСЕ, на ден 02.07.2020 година одржан е онлајн координативен
состанок помеѓу членовите на Регионалната Анти-корупциска платформа чиј претставник
од РСМ е ОВККИПС, со цел споделување на предизвиците со кои се соочиле одделите за
внатрешна контрола за време на настанатите ограничување предизикани од пандемијата на
КОВИД – 19.
Преку видео – конференциска врска, на ден 08.07.2020 година одржан е Третиот состанок
на Управниот одбор за Проектот ,,Јакнење на капацитетите на пенитенцијарниот систем и на
надворешниот механизам за контрола на полицијата во РСМ“ на кој учествуваше
претставник од Одделот. Се работи за тригодишен проект, започнат во мај 2019 година кој
има за цел да ги подржи властите во надминување на идентификуваните слабости поврзани
со заштитата на човековите права, преку јакнење на капацитетите на пенитенцијарниот
систем и механизмот за наворешна контрола на работата на полициските службеници.
На ден 30.09.2020 година преку видео – конференциска врска одржан е годишниот
состанок на Регионалната платформа за борба против корупција на секторите за внатрешна
контрола и граничната полиција во Западен Балкан, Украина и Молдавија и Програмата за
регионална полициска соработка и градење на интегритет на земјите од Западен Балкан, на
кој учестувуваа тројца претставници од Одделот. Целта на состанокот е презентирање и
дискусија за најдобрите пракси на државите со кои може да се подржат секторите за
внатрешни контрола и професионални стандарди во спроведувањето на ефективни
стратефии за интегритет и борба против корупција.
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На ден 26.10.2020 година во Министерството за правда е одржан состанок на работната
група задолжена за петтиот круг на евалуација на РСМ од страна на ГРЕКО на која зеде
учество претставник од Одделот. Посебно внимание е посветено на воспоставувањето на
релевантен механизам за управување со ризици од корупција во рамките на полицијата и
дополнувањето на актот за систематизација на работните места со предвидување на вакви
места.
Претставник од Одделот присуствуваше на работилница на тема ,,Проверка на
интегритет“одржана на 03.11.2020 година во организација на ОБСЕ со присуство на експрет
од областа на проверка на интегритетот кај вработените во Министерството за внатреешни
работи.
Преку видео-конференциска врска на 18.11.2020 година во Владата на РСМ се спроведе
15 – тиот состанок на поткомитетот за правда и внатрешни работи. Двајца претставници од
Одделот го следеа состанокот во чиј фокум беа планот на ГРЕКО за тест за интегритет при
вработување во МВР и проверка на професионалниот интегритет, како и спроведувањето на
ветингот во Министерството.
На 23.11.2020 година во организација на ОВККИПС одржана е работилница на тема
,,Судир на интереси, политичка неутралност и интегритет“ на која зедоа учество двајца
претставници од Државната комисија за спречување на корупцијата, а беше следена од
полициски службеници од Одделенијата за превенција во СВР и РЦ за ГР.
Во насока на промовирање на новиот Етички кодекс за однесување на работниците во
Министерството за внатрешни работи, на 25.11.2020 година одржана е онлајн работилиница
на оваа тема моделирана од вработени од Одделението за интегритет, а со учество на
полициски службеници од Одделенијата за превенција во СВР и РЦ за ГР.
Во периодот од 02.12. до 09.12.2020 година претставник од Одделот ја следеше онлајн
анти-корупциската обука за полициски службеници, органите за спроведување на законот и
граничната полиција од Западен Балкан, Украина и Молдавија.

Јакнење на институционалната и меѓуинституционална соработката на Одделот со
институции задолжени за борба против незаконско и непрофесионално постапување
И во 2020 година, Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и
професионални стандарди продолжи со активности за јакнење на соработката со Одделот за
сузбивање на организиран и сериозен криминал во МВР, Јавните обвинителства и судовите,
со цел поефикасна борба против незаконското и непрофесионално постапување на
вработените во Министерството, а посебно со Одделението за истражување и гонење на
кривични дела сторени од лица со полициски овластувања во ОЈО ГОКК.
Имајќи ги во предвид новите законски решенија, детално обработени во воведниот
дел, оваа соработка веќе станува поинтензивна и се подига на ново квалитативно ниво.
Имено, самата имплементација на овие законски решенија диктира динамично темпо
на меѓуинституционална соработа, што мора да резултира со интеракциски пристап на сите
државни органи на кои се однесува оваа законска регулатива.
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Одделот и во оваа година тековно соработуваше со Управата за финансиска полиција
во Министерството за финансии, доставувајќи редовно квартални известувања, согласно
обврските од Законот за јавна внатрешна контрола и Уредбата за постапката за спречување
на неправилности, начинот на меѓусебна соработка, формата, содржината, роковите и
начинот за известување за неправилностите, во однос на управувањето и користењето на
јавните средства.

Јакнење на соработката со Народниот правобранител, граѓаните и невладиниот
сектор
Еден од клучните приоритети на Министерството за внатрешни работи, а посебно на
Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди, е
остварување на континуирана соработката со Народниот правобранител и невладините
организации, имајќи ја предвид нивната основна функција, која се состои во давање правна
помош и заштита на основните права и слободи на граѓаните во случаи кога истите им се
загрозени, со посебен акцент на таканаречените маргинални групи.
Погореспоменатите законски измени нужно водат кон интезивирање на соработката
на ОВККИПС со Народниот правобранител, како и со граѓаните и невладиниот сектор.
Одделот ја продолжи својата активност за одговорно и сеопфатно информирање на
Народниот правобранител и невладините организации за своите активности. По сите барање
од Народниот правобранител и невладините организации Одделот навремено доставува
одговори.
По барање од Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија,
Одделот доставува периодични табеларни прегледи на Министерството за внатрешна
работи за постапување по обраќањата и препораките на народниот правобранител,
групирани по области.

Имплементација на Антикорупциската програма и јакнење на интегритетот на
вработените во Министерството за внатрешни работи
На почетокот од годината Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги
и професионални стандарди во име на Министерството за внатрешни работи изготви
Антикорупциска програма на Министерството за внатрешни работи за 2020 година, како и
Акциски план за имплементација во кој се дефинирани активностите, временската рамка за
реализација, носителите на активност и индикаторите на успех. Основа на Програмата се
препораките кои произлегуваат од извештајот на ГРЕКО за евалуација на РСМ – петти круг
на тема ,,Спречување на корупцијата и промовирање на интегритетот кај централната власт
(највисоките извршни функции) и органите за спроведување на законот“.
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ОВККИПС е координатор на активностите од Акциониот план за имплементација на
обврските за Министерството за внатрешни работи, кои произлегуваат од извештајот, а
отпочнаа по потпишувњето на Акциониот план. Во оваа насока, одржани се работни средби
со раководителите на организациските единици задолжени за постапување по Акциониот
план, а Одделот веќе ги приврши активностите на коишто е носител. Имено, во делот
објавување на што поголем број на податоци, поврзани со конкретни аспекти од работата на
МВР, Одделот на веб страната на МВР, редовно ги објавува периодичните и годишните
извештаи и Антикорупциската програма. Планот за интегритет на вработените во МВР е во
фаза на работна верзија, а донесен е Етичкиот кодекс за однесување на вработените во МВР.
Воедно, извршена е интервенција во актот за систематизација на работните места во
ОВККИПС, во Секторот за професионално работење – интегритет и превенција, Одделение
за интегритет, превенција од корупција и заштита на човековите права, во насока на
утврдување на работни места за управување со ризици од корупција и доверливост.
Вработени од Одделот се членови во работните групи формирани за измени и
дополнувања на Законот за внатрешни работи и Законот за полиција, како и измени и
дополнувања на Уредбата се организација на работата во Министерството за внатрешни
работи и Правилникот за систематизација на работните места во Министерството.
Одделот континуирано посветува посебно внимание на професионализација,
департизација и деполитизација на вработените во Министерството, јакнење на
интегритетот на вработените, доследно почитување на етичкиот кодекс на однесување,
репресијата како алатка за санкционирање на корупцијата и останатите злоупотреби на
овластувањата, а пред се интензивнно работење на превенцијата од аспект на отстранување
на условите кои овозможуваат корупција.

ПРИЛОГ : Табеларен преглед

ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ
м-р Дејан Андонов
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ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД
на одредени податоци од Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални
стандарди

I.Број на службени лица спрема кои се изречени задолжителни мерки од Одделот за внатрешна
контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди по вид и години:

Вкупно
предмети
по кои е
постапено

Kривично
пријавени
лица

Поведув.
дисц.
постапка

Укажување
со предупредување

Постап. за
надомест
на матер.
штета

Оддалечување од
раб.место

2015 г.

1524

26

205

200

39

2

2016г.

1391

10

244

149

21

5

2017г.

1200

17

355

153

18

48

2018г.

1382

19

338

174

25

22

2019г.

1371

10

334

163

27

20

2020г.

1409

29

388

185

21

24

II. Поднесоци против полициски службеници за употребена физичка сила

вкупно
поднесоци

основани

неоснован
и

нема
докази

делумно
основани

2015 г.

62

3

35

24

/

2016г.

60

3

31

26

/

2017г.

38

1

14

23

/

2018г.

64

5

15

44

/

2019г.

67

3

26

38

/

2020г.

65

6

27

30

2

12

III. Поднесоци од Народниот правобранител

одговорени

2015 г.

Вкупно
поднесоци
27

2016г.

24

24

2017г.

25

25

2018г.

32

31

2019г.

49

48

2020г.

30

30

27

IV. Добиени и одговорени поднесоци од невладини организации

примени

одговорени

Хелсиншки комитет

16

16

Коалиција за сексуални и здравствени права
на Маргини
Здружението ХОПС- Опции за здрав живот

1

1

1

1

Европски центар за права на ромите

1

1

Вкупно

19

19
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