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ЛИСТА НА КРАТЕНКИ

БЈБ  Биро за јавна безбедност
ВКЗ  Вклучување и комуникација со заедницата 
ЗЕЛС   Заедница на единците на локалната самоуправа
ИЦИТАП  Меѓународна програма за помош и обука при вршење кривични истраги
ЈРМ  Јавен ред и мир
КВР  Карта на врамнотежени резултати
КСО  Координатори за стручно оспособување
ЛСП   Локален совет за превенција
ЛСУ  Локална самоуправа
МВР  Министерство за внатрешни работи
ОБСЕ  Организација за безбедност и соработка во Европа
ОГР  Оддел за граѓански работи
ОЕ  Организациска единица 
ОСЛ  Овластено службено лице
ПС  Полициски службеници
ПДУ (PDU) Оддел за развој на полицијата при ОБСЕ
ПСОН  Полициска станица од општа надлежност
РЦГР   Регионален центар за гранични работи 
СГГ  Советодавни групи на граѓани
СВР   Сектор за внатрешни работи 
ОЕ УЧР  Организациски единици за управување со човечки ресурси
СФО  Стратегиски фокусирана организација 
УЧР  Управување со човечки ресурси
ЦО   Центар за обука на МВР

СТРАТЕГИЈА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈА СО ЗАЕДНИЦАТА 2020-2022 5



1. ВОВЕД 
Изработката на Стратегијата на МВР за вклучување и комуникација со заедницата (ВКЗ) за 

периодот 2020 -2022 година претставува прв обид да се подигнат на повисоко, стратегиско ниво 
досегашните проекти и практики за соработка на полицијата и граѓаните. Поради тоа прв извор 
за дефинирање на стратегиските приоритети беше освртот и вреднувањето на остварувањата на 
таа соработка започната во 2001 година, па се до актуелните тековни практики на ВКЗ во поголем 
број општини. Во 2008 година Министерството за внатрешни работи ја усвои Стратегијата за 
превенција која е прв стратешки документ насочен кон превенцијата како модел за полициско 
работење. Со практикувањето на таа стратегија создадени се низа позитивни практики корисни за 
идната работа на полицијата со заедницата како чекор напред кон иднината. При тоа, освртот на 
тие практики покажува дека тие треба да се менуваат поради променливата природа на заедниците 
и променливите карактеристики на криминалот, насилството и нередот. Вреднувањето на тие 
остварувања, вклучувајќи ги и проценетите тешкотии и ограничувања во нивната имплементација 
претставуваа значајна појдовна точка во идентификување на реалните потребите и можности за 
дефинирање на остварливи приоритети во оваа област. 

Од друга страна, значајно е да се истакне дека Министерството за внатрешни работи како 
државен орган, се наоѓа во процес на реформските промени во безбедносниот систем и вкупната 
државна администрација. Поради тоа, стратегиските приоритети на реформите во МВР и 
во полицијата (БЈБ) ја претставуваа втората рамка во која се идентификуваа, дефинираа и 
приоритизираа стратегиските промени во областа на ВКЗ.

Конечно, трета ситуациска димензија на работата на оваа стратегија е фактот што во исто време 
се работеше на уште три аспекти на третирањето на човечките ресурси при МВР: Стратегијата 
на Центарот за обука (ЦО) при МВР, Стратегијата за управување со човечки ресурси (УЧР) при 
МВР 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 оваа стратегија, додека стратегиските приоритети за посебни 
обуки за клучните чинители на ВКЗ и Стратегијата за обука и развој на човечките ресурси се 
распоредени во Стратегијата на ЦО.

Во оваа ситуација посебно е битно да се истакне дека изработката на споменатите 4 документи, 
особено трите стратегии како и во изминатиот период беа силно поддржани од страна на ОБСЕ 
мисијата во Скопје не само во финансиски туку и во содржински поглед. Содржинскиот придонес 
на мисијата на ОБСЕ беше остварена со активен придонес на претставници од мисијата на ОБСЕ 
во секоја работна група. За овој придонес и другата вкупна поддршка во изработката на оваа 
стратегија, Работната група ја изразува својата длабока благодарност и признание на Мисијата на ОБСЕ 
во Скопје.

2. КОНТЕКСТ

2.1  Проценка на релевантните контекстуални предизвици на работењето во ВКЗ 

На стартната работилница за дефинирање на појдовните основи и граници во изработката на 
оваа Стратегија се утврдија релевантните контекстуални предизвици за вклучување и комуникација 
со заедницата. Тие предизвици по својот извор се групирани во следниве две категории: 
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а) Локални искуства во вклучувањето и комуникацијата со заедницата и 
б) Позитивни меѓународни модели и практики на ефективно вклучување и комуникација со 

заедницата во подобрување на безбедноста на локално ниво. 
Сознанијата од стартната работилница во текот на работата беа дополнети со сознанијата 

на учесниците вклучени во споменатите две фокус групи. Така идентификуваните поединечни 
сознанија беа групирани по нивната сродност во синтетички предизвици од кои беше формулирана 
иницијалната листа на стратегиските приоритети. 

За добивање глобален увид во претходно наведените контекстуални аспекти преку кои 
функцијата на ВКЗ се поврзува со своето окружување, треба да се имаат предвид наодите наведени 
во продолжение.

2.1.1 Локални искуства во вклучувањето и комуникацијата со заедницата 

Постојните практики на ВКЗ се резултат на соработката на клучните чинители вклучени во 
определени настани, мерки и активности. За да се добие пореална слика за вклученоста на 
чинителите, а со тоа и нивното заедничко дејствување во иднина, работната група како клучни 
чинители (институционални и индивидуални ентитети) кои учествуваат во процесите на вклучување 
и комуникација со заедницата ги утврди следниве:

А) Локални совети за превенција;
Б) Одделенија/отсеци (OE) за превенција на полицијата;
В) Полициски службеници кои стапуваат во непосреден контакт со граѓаните;
Г) Одделенија за издавање лични документи;
Д) Работа со правни субјекти;
Ѓ) Медиуми.

За секој чинител се идентификуваа следниве негови одредби:

а) Легален статус;
б)) Надлежности (постојни и потребни нови надлежности);
в) Меѓусебни односи со другите чинители во постапување со граѓаните;
г) Незадоволителни појави во постапување на чинителот;

Во продолжение се наведени одредбите за овие клучни чинители релевантни за дефинирање 
на стратегиските приоритети на нивното заедничко и поединечно постапување.

А) ЛОКАЛЕН СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА (ЛСП)

а)  Статус:
ЛСП е тело за заедничко дејствување на засегнатите страни во областа на јавната безбедност 

на локално ниво. Основата за нивното формирање се содржи во законот за локална самоуправа и 
законот за полиција.

“Локалниот Совет за Превенција” е една од најпрепознатливите “алатки” за развивање и 
градење на концептот Полициско работење во заедницата, особено во локалната самоуправа. ЛСП 
треба значително да помогне за градење на доверба како и подобрување на партнерство меѓу 
државните институции, локалната самоуправа, граѓанските организации и граѓаните. 

б)  Надлежност:

- Соработка со заедницата за одржување на јавната безбедност;
- Градење доверба и соработка во превенирањето на безбедносни проблеми;
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- Организирање други форми на вклученост на граѓаните во идентификување на локални 
проблеми и развивање на применливи начини за нивно решавање.

в) Меѓусебни односи:

• ЛСП соработува со ОЕ за превенција на МВР, Началникот на СВР, Командирот на ПСОН и 
Раководителот на ОЕ за криминалистичка полиција 

г)  Незадоволителни појави во постапувањето на чинителот:

• Отсуство на правна обврска за нивно формирање и задолжителна методологија за 
работа. Немање доволно волја на градоначалниците и советите на општините;

• Неформирани ЛСП;
• Нефункционални ЛСП во многу општини;
• Недоволна вклученост во превентивна работа на другите институции;
• Нема одговорност на членовите на ЛСП;
• Нема транспарентност во работата;
• Недефинирана обврска на ЛСП да ја информира јавноста;
• ЛСП превентивно не работи доволно, односно нивната активност се поврзува со веќе 

случен настан кој предизвикал поголеми последици и јавен интерес.

Б)  ОДДЕЛЕНИЈА/ОТСЕЦИ (ОРГАНИЗАЦИСКИ ЕДИНИЦИ - ОЕ) ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ВО ПОЛИЦИЈАТА

а)  Статус:

Одделението во СВР Скопје и отсеците во другите СВР. Нема организациска единица на 
централно ниво

б) Надлежност:

Регулирана со актот за организација и работа на МВР

в)  Меѓусебни односи:

• Иницирање и поддршка на ЛСП
• Со други чинители во рамки на други проекти

г) Незадоволителни појави во постапувањето на чинителот:

• Нема ОЕ на централно ниво која ќе ги координира ОЕ за превенција;
• Нема меѓусебна комуникација на ОЕ за она што се работи;
• Соработката со униформираната полиција и криминалистичката полиција не е на 

задоволително ниво; 
• Граѓаните немаат информација за надлежноста на ОЕ за превенција; 
• Нема буџет за превенција;
• Недоволна екипираност;
• Недоволна материјално-техничка опременост; 
• Недоволна иницијативност за превенција;
• Недоволна комуникација со помошници командири задолжени за превенција во 

полициските станици; 
• Недоволна обученост на вработените во ОЕ за превенција; 
• Недоволна иновативност во работата.
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В) ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕНИЦИ
а) Статус: Во соработка со граѓаните се вклучени полициските службеници од следните 

организациски единици:

• ПС од општа надлежност;
• ПС за безбедност на патниот сообраќај;
• ПС за гранична контрола и надзор;
• Криминалистичка полиција;
• Внатрешна контрола.

б)  Надлежност: Уредена со Законот за полиција

в)  Односи: Создавање услови за поддршка на граѓаните пред државните институции

г)  Незадоволителни појави во постапувањето на чинителот:

• Недостаток на системска работа;
• Недоволно изградена полициска култура за комуникација со граѓаните;
• Непознавање на работата на другите служби во МВР и на другите државни институции;
• Недоволно обучен старешински кадар;
• Недоволна обученост на полициските службеници;
• Непрофесионално однесување на некои полициски службеници;
• Непознавање на своите права, обврски и работни задачи;
• Соработката со граѓаните е сведена само на ОЕ за превенција;
• Недоволна размена на информации со други институции и органи;
• Немање самостојност во одлучувањето;
• Недоволен личен и професионален интегритет;
• Недоволна поддршка од старешината;
• Недоволно познавање на законската регулатива која често се менува;
• Недоволна самостојност во постапувањето.

Г) ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

а)  Статус: Регулиран со Актот за организација и работа во МВР,

б)  Надлежност: Дефинирана во прирачникот за квалитет,

в)  Односи: Проверка на поднесоците на граѓаните (учествуваат надлежни ОЕ во МВР и судот).

г)  Незадоволителни појави во постапувањето на чинителот:

• Префрлање на одговорноста;
• Несоодветни материјално-технички услови;
• Непрофесионално однесување;
• Несоодветна и некомплетна кадровска пополнетост;
• Ризик за подложност на корупција; 
• Недоволно информирање на нашите повратници на граничните премини при влез за 

нивните обврски и права при престојот; 

Д) СОРАБОТКА СО ПРАВНИ СУБЈЕКТИ

а)  Статус: Регулиран со Актот за организација и работа во МВР. 

б) Надлежност: Покрај индивидуалното постапување, ПС со оваа надлежност треба да бидат и 
иницијатори за заедничко настапување на државните институции кон правните субјекти.
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в) Односи: Членство во ЛСП.

г)  Незадоволителни појави во постапувањето на чинителот: 

• Недоволна регулираност на постапувањето; 
• Несоодветна кадровска екипираност;
• Несоодветни материјално технички услови;
• Недоволна ИТ инфраструктура.

Ѓ) МЕДИУМИ 

а)  Статус: Регулиран со потпишаниот Меморандум за соработка меѓу МВР, ЗНМ и Мисијата 
на ОБСЕ во Скопје.

б)  Надлежност: Објективно и навремено информирање на јавноста за кривичните настани, 
но и за преземаните мерки и остварените резултати во областа на превенцијата и пошироко 
за безбедноста на локално ниво.

в)  Односи: Членство во ЛСП и соработка со ПС на место на настанот

г)  Незадоволителни појави во постапувањето на чинителот:

• Недоволно информирање на јавноста за преземените мерки и остварените резултати 
во областа на превенцијата и пошироко за безбедноста на локално ниво. 

• На местото на казнено правен настан, инсистирањето на медиумите за давање 
на информации од присутниот ПС кој нема овластување за тоа како и барање на 
информации што на ПС не му се познати за настанот.

2.1.2 Меѓународни искуства во вклучувањето и комуникацијата со заедницата 

Меѓународните искуства од позитивни практики во ВКЗ во текот на работата на работната група 
(РГ) ги презентираа претставниците на Мисијата на ОБСЕ во Скопје. Во синтетичкиот преглед на 
карактеристичните меѓународни искуства беа презентирани модели на превенција од повеќе 
европски земји.

Според овие презентирани модели во некои земји функционира национален совет за превенција 
кој ја координира работата на голем број совети за превенција на локално ниво, додека нивното 
финансирање се одвива преку голем број на спонзори и државни компании. Тука се создаваат 
единици за превенција, постои база на невладини организации и експерти, а има и база на проекти 
за превенција. 

Во некои други земји постои национален совет за превенција со кој раководи министерот за 
правда или министерот за внатрешни работи. Во таквиот совет функционираат одреден број на 
тематски комитети со значителен број на организации и извршители. Во комитетите се изработуваат 
предлог решенија, се предлага финансирање на проектите, а постои и база на експерти кои со 
своето знаење можат да придонесат при креирање на решенија. 

Има пример каде постои Совет за превенција како дел од владата на одредена земја со која 
раководи Претседателот на владата. Постои и Национален совет за превенција кој има извршена 
поделба за превенција по области а исто така има и Општински совети за превенција. Исто така 
постои и база на податоци за превенција во која се изработуваат периодични информации за 
состојбите со криминалот. 

Постои и друг модел каде што превенцијата функционира како дел од Министерството 
за внатрешни работи. На годишно ниво се распишуваат конкурси за проекти за превенција, а 
предлагачите и реализаторите се на локално ниво. Исто така, од страна на Европската Унија на 
годишно ниво се доделува награда за најдобар проект во областа на превенцијата.
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Врз основа на споменатите позитивни меѓународни искуства и досегашна соработка на Мисијата 
на ОБСЕ во областа на превенцијата со синтетизираните искуства дадени во нивниот документ 
„Стратегија за работа на полицијата со заедницата“, како општ (иницијален) модел за дефинирање 
на стратегиските приоритети во оваа стратегија на вклучување и комуникација со заедницата 
предложен е моделот прикажан на сл.1. 

ФАЗА 1

Идентификување и 
вклучување на заедницата

ФАЗА 2

Договор за приоритетите

ФАЗА 4

Повратни информации за 
заедницата

ФАЗА 3
Постапување по  

приоритетите

Сл.1 Општ модел на вклучување и комуникација со заедницата фокусиран 
на локалните потреби на заедницата

Овој основен модел како рамка за утврдување и прикажување на стратегиските приоритети 
понатаму ќе треба да се конкретизира според нашите реални услови во рамките на имплементација 
на оваа стратегија. При натамошната разработка на овој модел треба да се води сметка за следниве 
негови принципи:

• Интегритет на секој учесник во постапувањето;
• Правичност во постапувањето во секоја ситуација, и
• Почитување на човековите права.

Позитивните искуства од практикување на овој модел а кои треба да се преоценат во наши 
услови се следните:

• Поддршка за превенција на криминалот преку ефективно учество и соработка со 
заедниците и партнерите на локално и национално ниво;

• Усвојување на конзистентен пристап во однос на комуникацијата при големи 
инциденти и случувања со што и понатаму се јакне угледот на земјата како безбедно место 
за живеење за сите граѓани без дискриминација по кој било основ. 

• Градење и одржување на доверба кај јавноста преку прикажување на придобивките 
од реформата на полициското работење и испораката на јавните услуги, и Согласно 
вредностите на полицијата, покажување на посветеност кон отворено и транспарентно 
полициско работење кое одговара на потребите на заедниците и ефективно се ангажира 
со вработените во полицијата. 

2.2 Претпоставки, тешкотии и ризици

2.2.1 Претпоставки

Дефинирањето на стратегиските приоритети е извршено имајќи ги предвид не само 
потребите туку и следните претпоставки:

• Продолжување на поддршката на меѓународните организации во јакнењето на вкупните 
капацитети на МВР, а со тоа и на клучните чинители на ВКЗ. 
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• Продолжување со трансфер на позитивните практики преку организирани студиски посети 
во земји со напредни практики. 

• Во делот на интерните фактори на успешност на оваа стратегија се претпоставува дека ќе 
се создаде законска обврска за задолжително формирање на ЛСП.

• РГ претпостави дека врвното раководство ќе ги прифати аргументите од неопходност за 
формирање на посебна ОЕ на централно ниво од областа на превенцијата односно ВКЗ.

2.2.2 Тешкотии и ризици 

Секоја стратегиска промена помалку или повеќе, посебно во периодот на нејзиното креирање и 
почетно имплементирање поврзана е со неопходноста од дополнителни финансиски вложувања 
покрај финансирањето на тековното работење. Овие ограничени финансиски можности на 
Буџетот на РСМ да вложува во промените за поддршка на ВКЗ од страна на МВР беа наведувани 
како главни причини за нереализирање на некои со закон дефинирани нови практики. Од тие 
причини за поголемиот број реформи во градењето на капацитетите на МВР, посебно во делот 
на полицијата, решението се бараше во користење на меѓународни донации. Но, со вкупната 
политика на намалување на меѓународните донации, имплементацијата на новите стратегиски 
промени може да биде доведена во прашање доколку не се подобри владината поддршка на тој 
развој преку соодветно зголемување на средствата за МВР за оваа намена во буџетот на РСМ. 

При анализата на досегашното искуство како и проценката на идните промени во МВР и 
надвор од него, од страна на членовите на работната група беше укажано на следниве можни 
ограничувања и ризици:

• Ниска свест за превенција кај граѓаните;
• Недостаток на интерес за формирање на ЛСП, одржливост и отчетност на ЛСП;
• Невоспоставување на законска обврска градоначалник да формира ЛСП;
• Недоволен интерес за активно учество во формираните ЛСП, нивна одржливост и отчетност; 
• При промени во администрацијата доаѓа до прекини во соработката Полиција - Локална 

самоуправа, ЛСП.

Што се однесува до надворешното окружување не се очекуваат посебни ограничувања и ризици 
кои би се одразиле врз остварувањето на утврдените стратегиски приоритети за подигнување на 
нивото на соработка на клучните чинители на ВКЗ.

3. СТРАТЕГИСКИ ПРИСТАП И СТРАТЕГИСКА МАПА  

3.1 Стратегиски пристап 

Со самото пристапување кон изработка на Стратегија на МВР за вклучување и комуникација со 
заедницата, се признава стратегискиот карактер на оваа област на дејствување на МВР во општиот 
пристап за обезбедување поголема безбедност на локално ниво. Но, на глобално ниво паралелно 
со тежнеењето за засновање на развој на организациите врз солидно изработена стратегија, се 
јавува и процесот на следење на нејзината имплементација. Како резултат од овие два процеса во 
современиот менаџмент се развива пристапот на стратегиски фокусирана организација (СФО) и 
со тој концепт поврзаната популарна алатка – карта на врамнотежени резултати (КВР или според 
оригиналот: Balanced Scorecard - BSC). Оваа алатката во досегашната практиката има доживеано 
четири генерации на концептуален 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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Основното значење на КВР како инструмент за дефинирање и мерење на напредокот во 
остварувањето на стратегијата е да се опфатат сите четири релевантни аспекти за успешен развој 
на секоја организација/установа. Тие четири аспекти редоследно поврзани во споменатата четврта 
генерација на КВР се следниве:

Односи со корисниците: Корисници на услугите на органите на државната власт се граѓаните. Во 
оваа Стратегија граѓаните како корисници на услугите се јавуваат во двојна улога и како корисници 
на услугите, но и како учесници во нивното креирање и спроведување.

Внатрешни (деловни) процеси: Тука се третираат важните процеси, кои водат до посоодветно 
задоволување на потребите на сите интересенти (засегнати страни). Значи, тоа се активности 
кои индиректно ги овозможуваат услугите за корисниците. Во оваа стратегија за остварување 
на посоодветно ВКЗ потребни се подобрувања на внатрешните процеси во соодветните делови 
на МВР, но и дефинирање на процеси на соработка на МВР со други клучни чинители според 
споменатиот модел на сл.1. 

Учење и развој: Овој аспект ги покрива активностите за развој на индивидуалните капацитети 
на клучните чинители на ВКЗ. Во овој плански период се очекува досегашното искуство од разни 
проекти да биде вгради во единствена платформа на форми и начини за споделување искуства и 
стекнување нови знаења за поефективно вршење на практиката на ВКЗ.

Финансиски аспект: Овој аспект за остварување на ВКЗ се фокусира на идентификување на 
најнеопходните сигурни извори за остварување на дефинираните стратегиски приоритети. Покрај тоа 
финансискиот аспект го третира и рационалното користење на финансиските и други ресурси пред се 
со намалување на трошоците во работењето како резултат на подобрените внатрешни процеси.

За секој од овие четири аспекти се дефинираат определен број индикатори (показатели), преку 
кои се врши мерењето. Показателите можат да имаат финансиски но и нефинансиски (материјален 
и нематеријален) карактер. За обезбедување на врамнотежен развој се препорачува секој од овие 
аспекти да биде застапен со најмалку 10% и најмногу 40% од учеството во вкупното работење на 
организацијата. 

3.2 Стратегиска мапа 

Опишаните четири стратегиски аспекти на работењето и стратегискиот фокус како резултат 
ја даваат следнава стратегиска мапа на заедничко дејствување на клучните чинители на ВКЗ во 
периодот 2020-2022 (сл. 2). 

Конкретната разработка на стратегиските приоритети во рамките на дефинираната стратегиска 
мапа е извршена според взаемната условеност и поврзаност на деловите во рамките на МВР како 
организација и нивната поврзаност со другите чинители на ВКЗ. 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 област на дејствување: 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 за реално согледување на постојните 
(тековните) состојби, но и за идентификување и формулирање на остварливи приоритети. Според 
овој пристап беше формиран составот на Работната група за подготовка на Нацрт стратегијата и 
дополнително формираните две фокус групи составени од претставници на клучните чинители на 
локално ниво. 
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Визија на ВК3 2022:
Развиена организациска структура за ВК3, обезбедени 

меѓународни стандарди на демократско полициско 
работење и овозможено побезбедно живеење во 

заедницата

КО
РИ

СН
И

Ц
И

 
Н

А 
УС

Л
УГ

И
ТЕ

Партнерство на 
локално ниво

Комуницирање при 
поголеми инциденти 

и случувања

Интерна 
меѓусекторска 

доверба

Отворено и 
транспарентно 

полициско работење

Дијалог со 
заедницата

В
Н

АТ
РЕ

Ш
Н

И
 

П
РО

Ц
ЕС

И Балансиран однос 
на превенцијата и 

репресијата

Интерно и екстерно 
комуницирање на 

ВКЗ

Модел на ВКЗ 
заснован на локал. 

потреби

ОЕ за ВКЗ на 
централно ниво со 

МВР

УЧ
Њ

Е 
И

 
РА

ЗВ
О

Ј

Редовни обуки за ОЕ 
за превенција

Тематски 
советодавни групи

Заеднички работил. 
за полицијата и 

медиумите

Вмрежување меѓу 
институционалните 

чинители на ВКЗ

Ф
И

Н
А

Н
СИ

И

Финансирање на 
редновната дејност 

на ВКЗ во МВР

Локални буџетски 
совети за превенција

Соработка со 
бизнисот за 
превенција

Сл. 3 Стратегиска мапа на ВКЗ 

Во практикувањето на овој пристап опфатени се клучни заинтересирани менаџерски кадри 
во фазата на разгледување и дотерување на нацрт верзијата на оваа Стратегија (интерна јавна 
расправа). Со нивното вклучување, а особено со вградување на нивните сугестии и предлози се 
очекува обезбедување на повисок степен на реалност во дефинираните приоритети од една страна 
и, повисока посветеност на клучните менаџерски кадри во оживотворувањето на оваа Стратегија, 
од друга страна. 

4. СТРАТЕГИСКИ ФОКУС НА ВКЛУЧУВАЊЕТО И КОМУНИКАЦИЈАТА СО ЗАЕДНИЦАТА 

4.1 Пристап

Стратегијата има функција на донесување на одлуки кои ќе ја водат организацијата кон 
посакуваната визија. Поради тоа, современиот стратегиски менаџмент го практикува следниот 
холистички пристап во утврдувањето на клучните компоненти на стратегискиот фокус на ВКЗ 
(сл.3): 



16  РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Намера 
(прамисија)

Визија

Вредности Мисија

Стратегија

Сл.3 Основни односи во стратегискиот фокус на ВКЗ 

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 постигнувањето на визијата и 
одговара на прашањето што ќе правиме за корисниците на нашите услуги; 

г) Стратегијата завршува со дефинирани начини (стратегиски приоритети) на дејствување - 
како, кога и со кого ќе ја постигнеме визијата. 

д) Сите овие компоненти се дефинираат во склоп со прифатените вредности во кои организацијата 
верува и ги практикува.

4.2 Намера

Намерата на Стратегијата за вклучување и комуникација со заедницата (ВКЗ) е да се дефинира 
организацискиот приод во партнерското работење на клучните чинители на ВКЗ во областа на 
безбедноста, водејќи сметка за актуелните релевантни стратешки документи на Полицијата/МВР: 
Стратешкиот план на МВР и Стратегијата за развој на полицијата.

4.3 Мисија

Во соработка со граѓаните и претставниците на другите клучни чинители на ВКЗ, преку 
професионално, проактивно, ажурно и објективно комуницирање на Министерството, го негуваме 
и развиваме меѓусебното разбирање и доверба и обезбедуваме сигурност на граѓаните, имотот и 
заедницата. Комуницирањето е одговорност на сите вработени во МВР бидејќи сме свесни дека 
односот меѓу полицијата и јавноста е еден од главните показатели за нивото и квалитетот на 
демократијата во државата и чувството на безбедност кај граѓаните.

4.4 Визија

Визијата на МВР како носител на партнерството на ВКЗ е обезбедено владеење на правото 
и етичка и професионална работа на вработените, како и развој на концептот на превентивно 
полициско работење и комуникација со заедницата. Со развиена организациска структура и 
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воспоставени партнерски односи со граѓаните, и во согласност со меѓународните стандарди на 
демократско полициско работење, се овозможува побезбедно живеење на граѓаните во нивната 
заедница, зголемена доверба и зајакнат легитимитет на полицијата.

4.5 Вредности

Учесниците во концептот на полициско работење со заедницата своето постапување го темелат 
врз следниве вредности:

Професионализам: доследно применување на највисоки стандарди на стручно и одговорно 
постапување и однесување.

Интегритет: покажување искреност, отвореност и фер однесување во секоја ситуација при 
постапување со граѓаните и за граѓаните во заедницата.

Посветеност: грижа и континуитет за испорака на најдобра услуга.
Партнерство и дијалог: усогласено и координирано постапување на чинителите на ВКЗ. 
Емпатија: тежнеење да се согледаат нештата од страната на заедницата и граѓаните дури и 

пошироко.

5. СТРАТЕГИСКИ ПРИОРИТЕТИ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈА СО 
ЗАЕДНИЦАТА

5.1 Приоритети за корисниците на услугите 

5.1.0 Тековна состојба 

Вкупната тековната состојба во ВКЗ, главно фокусирана кон потребите на корисниците, може 
да се смета како резултат на скоро дваесетгодишните програми и иницијативи во подобрување 
на соработката на полицијата и граѓаните, битно нарушена во конфликтот во 2001 година. Како 
позначајни остварувања во тој период, главно поддржани од меѓународните организации можат 
да се сметаат следниве:

• Започнување на Програмата за партнерство помеѓу полицијата и граѓаните од 2002 година 
поддржана од ИЦИТАП;

• Работилници за полициско работење во заедницата за вработените во МВР во текот на 
2002 година, поддржани од ПДУ;

• Редовно испитување на јавното мислење за довербата на граѓаните кон полицијата (секоја 
втора година од 2002 година);

• Формирање на Советодавни граѓански групи (СГГ) по Конференцијата за полициско 
работење во заедницата одржана во 2002 година со поддршка на ОБСЕ;

• Формирање на Локални совети за превенција (ЛСП). За нив се издадени и прирачници за 
нивната работа. Обука за градење на капацитети за членовите на СГГ и ЛСП (опфатени 
околу 700 граѓани, претставници на ЛС и вработени во полиција);

• Првата обука за инспектори за превенција одржана во 2008 година;
• Обука за раководители на Одделенијата за превенција;
• Студиски посети во Холандија и Словенија;
• Конференција за програмата за превенција;
• Проект за Регионални акциони планови за превенција и 
• Истражување на перцепцијата на граѓаните 

Како резултат на овие и други инцијативи, во определен број општини се постигнати значајни 
резултати во заедничкото дејствување на клучните чинители на ВКЗ. Од страна на учесниците во 
фокус групите, како значајни остварувања во овој дел се истакнати следниве:

• Формирање мешани групи (ученици и родители) за решавање проблеми во училиштето;
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• Организирање заеднички работилници полиција-наставници во училиштата;
• Корисна соработка полиција - центри за социјална работа;
• Заеднички културни манифестации училишта-полиција;
• Едукативни работилници за пошироките фактори на безбедноста во сообраќајот;
• Спроведување истражување за јавната перцепција за работата на полицијата, како и за 

перцепција на полициската организација за својата работа. 

Покрај овие позитивни практики за натамошното унапредување на состојбите во овој дел треба 
да се имаат предвид следниве незадоволителни состојби на локално ниво:

• Неинформираност на граѓаните за постоењето на ЛСП2. Медиумска покриеност (видливост 
на остварувањата на ЛСП);

• Недоволна медиумска покриеност на работата на ЛСП и полициската превенција;
• Кратки активности - кампањски приод;
• Отчетност (редовно известување) за сите активности на ЛСП;
• Недоволен континуитет во соработката полиција - локална самоуправа;
• Непочитување на договорените термини од некои членови на ЛСП.

К-1 Градење партнерства на локално ниво (ЛСП и другите форми)
А) Опфат

Со овој стратегиски приоритет треба да се дефинира начинот на унапредување на соработката 
на МВР со локалната заедница поради враќање на интегритетот кај полициските службеници и 
враќање на довербата во соработка со општините. Со тоа треба да се подигне свеста за значењето 
на превенцијата поради рано откривање и спречување на непримерно однесување на поединци 
и групи. Посебно место во овој приоритет зазема начинот на вклучување на заедницата во 
активностите. Со индикативните активности во овој приоритет се очекува:

• Целосно заживување на реонскиот метод на работа;
• Членовите на ЛСП да се избираат по функција, не по име за да има континуитет;
• Определување на контакт лице во локална самоуправа за комуникација со полиција/

превенција;
• Обврска на локална самоуправа за доставување на ажурирани списоци на ЛСП, УЗ, куќни 

совети.

Б) Стратегиски резултати (одредишта)

1. Подигнати компетенции на ПС за превенција и членовите на ЛСП за заедничко работење во 
заедницата;

2. Поттикнување и поддршка на активности за вклучување на младите во заедницата; 
3. Зголемена вклученост на пензионирани ПС во активностите преку локалната самоуправа;
4. Зголемена вклученост на жените на локално ниво;

В) Индикативни активности 

1.  Обука на полициските службеници за полициско работење во заедницата и за вршење на 
позорната дејност;

2.  Обука на членовите на ЛСП;
3.  Организирање уметнички и креативни работилници, спортски активности и други 

активности интересни за младите;  
4.  Вклучување на пензионирани УПС во активностите преку локалната самоуправа;
5.  Организирани фокус групи со жените и нивните потребите како и креативни работилници за 

предлог решенија за зголемена безбедност во заедницата и сл. 

Г) Законски и нормативни импликации
Спроведувањето на оваа задача нема законски импликации. 
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Д)  Финансиски импликации
Спроведувањето на овој приоритет нема финансиски импликации.

К-2 Комуникација со заедницата при големи инциденти и случувања (зголемен ризик од можност за 
нарушување на општата безбедност) 
А) Опфат

Овој стратегиски приоритет се однесува на дефинирањето на клучните чинители на ВКЗ при 
големи инциденти и потенцијални нарушувања на општата безбедност, особено во најраната фаза 
на појава на ваквите настани. Тоа значи превенцијата да биде постојано присутна на терен поради 
стекнување доверба кај јавноста и олеснување на комуникацијата со заедницата.

Б) Стратегиски резултати (одредишта)

1.  Транспарентно полициско работење во заедницата;
2.  Зголемено чувство на безбедност кај граѓаните;

В) Индикативни активности:

1.  Мобилизирање на ЛСП за навремено реагирање при големи инциденти и случувања, како 
и ангажирање на ЛСП за развивање на превентивни активности и концепти во врска со 
можни ризици од појава на одредени асоцијални или девијантни поведенија;

2.  Навремено информирање на населението со првични информации;
3.  Организирање јавни дебати и трибини со цел размена на информации и активности за 

примарна превенција;
4.  Подобрување на соработката меѓу владини и невладини организации во реализација на 

програмски активности. 

К-3 Градење доверба внатре во службата 
А)  Опфат

Со овој стратегиски приоритет треба да се унапреди внатрешната соработка на ОЕ во МВР како 
во воспоставување на пофункционални и поефективни канали на меѓусекторска комуникација, така 
и во унапредување на тековното интерперсонално комуницирање на вработените инволвирани во 
превенцијата. Со индикативните активности на овој приоритет треба да се обезбеди:

• Превенцијата да биде постојано присутна на дневните брифинзи;
• Зголемување на отчетноста за превентивни активности кон ОЕ за превенција од страна на 

Командирот на ПС;
• Критериуми на интегритет при избор на полициски службеници;

Б)  Стратегиски резултати (одредишта)

1.  Зголемена доверба и соработка меѓу ОЕ во МВР.

В)  Индикативни активности

1.  Учество на раководителите на ОЕ за превенција на состаноците за брифинг и дебрифинг кај 
началникот на СВР;

2.  Користење на извештаи и аналитички продукти за безбедносната состојба од страна на 
раководителите на ОЕ за превенција ; 
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Г)  Законски и нормативни импликации
Спроведувањето на оваа задача нема законски импликации. 

Д) Финансиски импликации
Спроведувањето на овој приоритет нема финансиски импликации.

К-4 Посветеност кон отворено и транспарентно полициско работење
А)  Опфат

Овој стратегиски приоритет го дефинира придонесот на МВР како клучен чинител на ВКЗ во 
афирмирањето и подржувањето на сите форми и канали на комуникација со заедницата. За таа 
цел потребно е да се предвиди:

• Превентивниот сегмент да се вклучи во извештајот на Командирот пред локалната 
самоуправа

• Подобрување преку обука на комуникациските вештини на реонскиот полициски 
службеник.

• Навремено информирање на граѓаните за планирани превентивни активности и нивно 
повратно известување за резултатите од активностите 

Б)  Стратегиски резултати (одредишта)

1.  Зголемено чувство на безбедност кај граѓаните.

В)  Индикативни активности:

1.  Формирање инфо центри во сите подрачни ОЕ;
2.  Мерки за поголема видливост на полицијата;
3.  Воспоставување отворен ден за граѓаните со МВР;
4.  Подобрување на условите на просториите за прием на граѓани;
5.  Следење и зајакнување на интегритетот на вработените во МВР.

Г)  Законски и нормативни импликации
Спроведувањето на оваа задача нема законски импликации. 

Д)  Финансиски импликации
Спроведувањето на овој приоритет нема финансиски импликации.

К-5 Редовен дијалог со заедницата (ЗЕЛС)
А) Опфат

Овој приоритет се однесува на воспоставување и подобрување на работењето на 
институционалните носители на ВКЗ. Станува збор на формализирање на соработката со ЗЕЛС како 
репрезент на општините кои се јавуваат како основачи на Локалните совети за превенција, кои пак 
ги обединуваат клучните чинители на ВКЗ на локално ниво. Таквата формална инфраструктура 
треба да биде носител на редовниот дијалог на МВР со заедницата. Но, паралелно со оваа форма 
на дијалог на ниво на ЗЕЛС потребно е натамошно подобрување на непосредниот дијалог, и 
резултатите од него на локално ниво за да се обезбеди:

• Зголемување на отчетност кон граѓаните (да се исполнат обврските преземени на средбите 
со заедницата)



СТРАТЕГИЈА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈА СО ЗАЕДНИЦАТА 2020-2022 21

• Водичот на безбедносен реон да организира конкретни тематски средби
• Во ЛСП и СГГ да се планира присуство на релевантни служби кои се компетентни да носат 

одлуки или да дадат објаснување за прашањата кои ги загрижуваат граѓаните

Б)  Стратегиски резултати (одредишта)

1.  Формирани функционални ЛСП во сите општини;
2.  Зголемено учество на заинтересираните страни во дијалогот во областа на безбедноста на 

локално ниво.

В) Индикативни активности:

1.  Склучување на Меморандум за соработка меѓу МВР и ЗЕЛС во областа на безбедноста на 
локално ниво;

2.  Воспоставување на Форуми за дијалог во областа на безбедноста (на локално и централно 
ниво).

Г)  Законски и нормативни импликации
Спроведувањето на оваа задача нема законски импликации. 

Д) Финансиски импликации
Спроведувањето на овој приоритет нема финансиски импликации.

5.2 Приоритети за подобрување на внатрешните процеси

5.2.0 Тековна состојба 

Во проценката на тековната состојба во поглед на внатрешните и други процеси меѓу чинителите 
на ВКЗ, главната забелешка беше на отежнатиот или несоодветен процес на меѓусекторска и 
интерперсонална комуникација. Исто така се процени дека превенцијата е запоставена на сметка 
на репресијата во полициското постапување.

Во поглед на процесите меѓу чинителите на ВКЗ истакнати се позитивните практики на 
информирање од страна на некои општини за активностите на ЛСП и поставување на известувања 
на веб страната на МВР за афирмирање на позитивните практики во областа на превенцијата.

П-1 Подобрување во внатрешните процеси
А) Опфат 

Во овој стратегиски приоритет се интегрирани 4 претходно иницирани приоритети поради 
нивната меѓусебна поврзаност. Значи со овој приоритет ќе биде опфатено:

• Дефинирање на балансирано постапување на полицијата во превенцијата и репресијата – 
измени или дополнување на постојните акти во МВР со јасно дефинирање на превенцијата 
и комуникацијата со заедницата како една од клучните мерки во работењето на МВР, со 
строго определување на условите и начинот на нејзината примена.

• Регулирање на интерната комуникација во ОЕ на МВР – измени во начинот на комуникација 
меѓу различни ОЕ во МВР, формирање централна база на податоци за превенција од 
конкретни мерки и активности и користење на компаративни податоци од сите чинители 
кои се вклучени во активностите (ЛСП и сл.).

• Зајакнување на статусот на ОЕ за превенција на локално ниво и формирање ОЕ на 
централно ниво – измена на актот за систематизација на МВР.
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• Операционализирање на моделот за вклучување и комуникација со заедницата и негово 
промовирање кај сите чинители – унифицирање на постапките, воведување на Инфо 
центри во секое СВР или ПС согласно ЗП, со активно вклучување на останатите учесници во 
процесот – секој во рамките на своите надлежности (ЛСП, РСБСП) и слично.

Б)  Стратегиски резултати (одредишта)

1.  Подготвена анализа за потребите и можностите на промени во постојната организациска 
поставеност на превенцијата;

2.  Зајакната Организациска единица на централно ниво, и единици на локално ниво со јасни 
работи и работни задачи;

3.  Развиен и тестиран модел на спроведување на Стратегијата за вклучување и комуникација 
со заедницата.

В)  Индикативни активности 

1.  Подготовка на функционална анализа на постојната состојба на комуникацијата и 
координација во областа на превенцијата;.

2.  Користење на веќе готови проекти за превенција;
3.  Дебата по претходни проекти со препораки за нивно подобрување;
4.  Преглед на позитивните и негативните искуства од спроведените проекти;
5.  Воспоставување на база на податоци за превенција;
6.  Воспоставување на организациска единица за ВКЗ на централно ниво со соодветна 

хиерархиска структура до регионалните ОЕ;   
7.  Организирање дебати со заинтересирани страни-ЛСП вклучени во Стратегијата за 

вклучување и комуникација со заедницата, Организирање дебати со експерти во МВР во 
делот на превенцијата;

8.  Анализа на податоците и информациите добиени од дебати со фокус групи (ЛСП и експерти 
за превенција во МВР)

Г)  Законски и нормативни импликации 

Во индикативните активности се наведени потребните законски и нормативни промени 
неопходни за спроведување на овие подобрувања во внатрешните процеси за поддршка на ВКЗ.

В)  Финансиски импликации 

За спроведување на овие промени треба да се планираат средства за материјално-техничко 
опремување на организациската единица за ВКЗ на централно ниво и за опремување на инфо-
центрите.

5.3 Приоритети за учење и развој на учесниците

5.3.0 Тековна состојба 

Најголем број од досегашните активности во областа на подобрување на соработката на 
полицијата со граѓаните се поврзани со определени облици на учење, пред се за постапување на 
полициските службеници во определени ситуации на соработка со граѓаните. Во таа насока како 
особено корисни позитивни остварувања се сметаат следниве:

• Искуства од практиката на воспитување за превенција на децата од мала возраст;
• Едукација за превенција на учениците во етнички мешаните средини;
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• Ефективна врсничка едукација (обучени волонтери на Црвениот крст ги обучуваат своите 
школски врсници) и сл.

За наредниот период укажана е потреба од учење и развој во следниве ситуации:

• Подигнување на нивото на професионалност кај полицијата со обуки на сите нивоа;
• Надминување на недоволната вклученост на родителите во обучувачките активности за 

превенција;
• Потреба на надградување на капацитетите кај клучните чинители (обуки со поголем опфат 

на учесници);
• Форми на пренесување на странски искуства од учесниците - студиски посети до другите 

чинители на ВКЗ на локално ниво (потреба од студиски посети);
• Развивање на други форми на споделување на позитивните практики од една во друга 

средина.

Овие облици и начини на подигање на вкупните капацитети на учесниците во ВКЗ според нивната 
намена се распоредени на следниов начин:

а) Обуките за посебните компетенции за ефективно постапување на полициските службеници 
во ВКЗ се распоредени во Стратегијата за Центарот за обука во делот на основната обука за 
полицаец и континуирана обука на полициските службеници;

б) Неформалните начини на стекнување и споделување знаења и искуства на сите чинители на ВКЗ 
се прикажани во овој дел од оваа стратегија.

УР-1 Развивање на форми (средства, вмрежување) за системско комуницирање и размена на информации/
добри практики со локалните заедници и други институции.

А) Опфат

Овој приоритет ќе ја пополни системската празнина во делот на познавањето за споделување 
на информации и управување со превенцијата од криминал. Преку реализација на овој приоритет 
ќе се исполнат условите за структурирана размена на информации, споделување на искуства и 
дискусии за превенцијата од криминал. Поконкретно тоа значи:

• Учење и развој претставува информација за криминалот и превенција на криминалот која ја 
даваме на заедницата;

• Стекнување на применливи знаења, синтеза и споделување на истите знаења и добрите 
практики за превенција;

• Реплицирање на успешните интервенции (проекти);
• Споделување на информации по хоризонтала и вертикала;
• Создавање услови за одржување на професионални дебати и размена на информации;
• Работилници за превенција;
• Едукација на заедницата за превенција и обврските на сите чинители во секторот на 

сигурност и други институции.

Б) Стратегиски резултати (одредишта)

• Создадени услови за структурирана размена на информации, споделување на практики и 
професионални дебати меѓу специјалисти од полицијата за превенција на криминалот; 

• Дефинирана улога на медиумите во превенција на криминалот, проширена и зголемена 
култура за превенција.
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В) Индикативни активности (мерки)

• Спроведување на редовни работилници за ОЕ за превенција и размена на добри искуства 
на национално ниво, како и со други меѓународни органи од безбедносниот сектор; 

• Вмрежување меѓу институциите, локалните заедници, медиумите и невладиниот сектор 
како партнери во прашањата за превенција и безбедност. 

Г)  Законски и нормативни импликации
Реализацијата на оваа задача нема законски и други нормативни импликации.

Д)  Законски
Овој стратегиски приоритет нема посебни финансиски импликации.

5.4 Приоритети за подобрување на финансиските аспекти на работењето

5.4.0 Тековна состојба 

Во секој стратегиски приоритет се наведени финансиските импликации за нивно спроведување. 
Покрај овој факт, важно е да се нагласи дека при анализата на остварувањето на претходната 
стратегија за најголем број неостварени стратегиски приоритети, како главна причина е 
наведувана необезбедување на потребните финансиски средства, посебно недоволните средства 
за превенција. Најголем дел од резултатите се остварени со поддршка од ОБСЕ, НВО и приватни 
фирми. МВР редовно обезбедува флаери и брошури за планираните акции за превенција. 

Од тие причини, мошне е важно при разгледување и усвојување на оваа стратегија во целина, а 
исто така и за секој приоритет посебно, да се процени реалноста за обезбедување на потребните 
дополнителни финансиски средства како начин за менаџирање на постојните финансиски средства 
доколку сакаме поефективно остварување на оваа стратегија.

Ф -1 Ефикасно буџетско работење на ВКЗ
А) Опфат 

Во оваа компонента од стратегијата се врши синтетички приказ на клучните финансиски 
импликации релевантни за спроведување на стратегијата во целост. Покрај поединечното 
наведување на тие импликации, од аспект на обезбедување на овој пресуден услов за 
спроведување на промените кои произлегуваат од дефинираните стратегиски приоритети, 
значајно е финансиските импликации да се прикажат во следниве две категории:

а) Финансиски средства за спроведување на еднократни институционални интервенции, како што 
е на пример видливото и воедначено означување на објектите на МВР на локално ниво заради 
нивна поголема достапност за граѓаните и

б) Почетно зголемување и натамошно одржување на буџетирањето за материјално-техничко 
опремување на планираната ОЕ за превенција на централно ниво и за опремување на инфо-
центрите. Исто така треба да се поттикнат општините да буџетираат средства за ЛСП.

Б) Стратегиски резултати (одредишта)
1.  Обезбедени еднократни финансиски средства според проценките во секој приоритет 

посебно;
2.  Воспоставени локални буџетски совети на локално ниво;
3.  Подготвени проекти од областа на безбедноста за аплицирање на ЕУ фондовите;
4.  Воспоставена практика на аплицирање со проекти во Стратешкиот план на МВР до 

меѓународните организации;



СТРАТЕГИЈА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈА СО ЗАЕДНИЦАТА 2020-2022 25

5.  Потпишани меморандуми за соработка со приватни организации за воспоставување 
соработка за определени превентивни мерки на локално ниво.

В)  Индикативни активности 

1.  Конкретна проценка на потребните финансиски средства за спроведување на интервенции 
според акцискиот план за секој приоритет;

2.  Афирмирање на практиките на досега формираните локални буџетски совети на општинско 
ниво; 

3.  Формирање на локални буџетски совети на општинско ниво; 
4.  Подготвени проекти од областа на безбедноста за аплицирање на ЕУ фондовите и за 

стратешкиот план на МВР;
5.  Афирмирање на практиките од формираните јавно-приватни партнерства за определени 

превентивни мерки на локално ниво;
6.  Покренати постапки за соработка со приватни организации за соработка на определени 

превентивни мерки на локално ниво, водејќи сметка да не се појави судир на интереси.

Г)  Законски и нормативни импликации 

Во индикативните активности наведени се потребните законски и нормативни промени 
неопходни за спроведување на овие подобрувања во внатрешните процеси за поддршка на ВКЗ.

Д)  Финансиски импликации 

За спроведување на овие промени треба да се планираат средства за екипирање на 
организациската единица за ВКЗ на централно ниво и за екипирање на инфо-центрите.

6. АКЦИСКO ПЛАНИРАЊЕ И ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА СТРАТЕГИЈАТА

6.1 Концепт на акциско планирање со Карта на врамнотежени резултати

Современото акциско планирање е суштината на стратегискиот развој. Така, паралелно со 
тежнеењето за засновање 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 се користи за 
менаџирање на имплементацијата на Стратегијата. 

Една од карактеристиките на КВР е воведувањето на нивоа на приоритетност за секој 
стратегиски приоритет. За утврдената конечна листа на стратегиски приоритети распоредени 
по наведените четири стратегиски аспекти (корисници, процеси, учење и развој и финансии), од 
страна на членовите на РГ беше извршено трифакторско рангирање на нивната приоритетност со 
техниката на мултипло гласање. Така рангираните приоритети беа распоредени на следниве три 
нивоа на приоритетност:

А) Ниво на приоритетност I или ниво мора. Стратегиските задачи од ова ниво имаат пресудно 
значење за постигнување на визијата на ВКЗ во овој плански период. Тоа значи дека тоа се 
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приоритети за кои е проценето дека нивното неостварување сериозно ќе го загрози и сегашното 
ниво на работење во дејноста. На ова ниво на приоритетност се следните приоритети: 

• Посветеност кон отворено и транспарентно полициско работење;
• Дефинирање на балансирано постапување на полицијата во превенцијата и репресијата; 
• Редовен дијалог со заедницата; 
• Зајакнување на статусот на ОЕ за превенција на локално ниво и формирање ОЕ на централно 

ниво;
• Ревидирање на основната полициска обука во однос на доволно покривање на темите за 

комуникација и превенција (во Стратегијата на ЦО).

Б) Ниво на приоритетност II или ниво треба. Тука се вклучени задачи со кои квалитетно ќе се 
придонесе во работата и резултатите на ВКЗ, како што се:

• Реализирање на обуки за комуникација и превенција и за полициските службеници (во 
Стратегијата на ЦО);

• Развивање на форми (средства, вмрежување) за системско комуницирање и размена на 
информации/добри практики со локалните заедници и други институции;

• Ефикасно буџетско работење на ВКЗ. 

В) 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 ВКЗ. Тука спаѓаат следниве стратегиски приоритети:

• Комуникација со заедницата при големи инциденти и случувања; 
• Градење доверба внатре во службата; 
• Регулирање на внатре-институционалната комуникација во ОЕ на МВР;
• Операционализирање на моделот за вклучување и комуникација со заедницата и негово 

промовирање кај сите чинители. 

Ваквото категоризирање на стратегиските приоритети овозможува при донесувањето на 
одлуки при ограничени ресурси (финансии, луѓе, време и сл.), предност да 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: 

• Приоритетите на корисниците услугите - K = 30%;
• Приоритетите за подобрување на внатрешните процеси на организацијата (институцијата) - 

П = 30%;
• Приоритетите за учење и развој на вработените - УР = 20% и 
• Приоритетите на рационално користење на финансиски средства - Ф = 20%.

При спроведување на проценката за успешноста од 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 за 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 
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стратегиски приоритет, односно активностите кои извршителите ги преземаат за остварување 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, но доколку и со нив неможно е остварување 
на стратегиското одредиште,тогаш се предлага ревизија на Стратегијата.

Врз основа на индикативните активности од делот 5 на оваа Стратегија изработен е Акцискиот 
план за реализација на оваа Стратегија.

6.3 Мониторинг и евалуација на имплементацијата на Стратегијата

Имплементацијата на Стратегијата всушност претставува процес на дефинирање 
(операционализација) на утврдените приоритети и спроведување на потребните активности 
поради подобрување на постојното работење или пак воспоставување на нови односи во 
работењето. Тоа значи спроведување на нови активности со помала или поголема разлика во 
однос на изведбата на постојните оперативни активности. Таквата ситуација бара создавање на 
нови услови за новите активности, но и ново поинакво однесување на помал или поголем број 
учесници во спроведувањето на тие активности. Двата овие фактора заедно или поединечно 
можат да го забават или дури и да го блокираат имплементирањето на дефинираните стратегиски 
интервенции. Ако кон ова се додаде објективната оптовареност на поголемиот број извршители со 
тековните активности, доаѓаме до потребата од континуирано следење на имплементацијата на 
проектираните решенија, вреднување на напредокот, идентификување на пречките и преземање 
корективни мерки за поцелосно или модификувано имплементирање на планираното. 

За остварување на процесот на следење (мониторинг) и вреднување на напредокот (евалуација) 
на спроведувањето на Стратегијата за управување со човечки ресурси, 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.
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Комитетот ќе се состанува на полугодишно ниво, а по потреба и на пократок временски период.
Административно-техничка и логистичка поддршка на работата на Комитетот обезбедува 

Секторот за стратешко планирање и управување со квалитет во Одделот за односи со јавност и 
стратешки прашања. 

Раководителите на организациските единици од областите за кои се донесени стратегиите се 
задолжени на квартално ниво да доставуваат Извештај за степенот на реализација на активностите 
предвидени во Акцискиот план до Секторот за стратешко планирање и управување со квалитет во 
Одделот за односи со јавност и стратешки прашања. Врз основа на добиените извештаи, Секторот 
за стратешко планирање и управување со квалитет, во Одделот за односи со јавност и стратешки 
прашања изготвува збирен (сумарен) извештај за активностите предвидени во акциските планови 
и ги доставува до членовите на Комитетот, а по потреба и до други корисници.

Акцискиот план за спроведување на оваа стратегија е подготвен како посебен документ и 
истиот се усвојува заедно со оваа стратегија како нејзин интегрален дел.

 



СТРАТЕГИЈА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ И  
КОМУНИКАЦИЈА СО ЗАЕДНИЦАТА 2020-2022


	Blank Page

