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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

М

инистерството за внатрешни
работи

врз

основа

на

Одлуката за утврдување на

стратешки приоритети на Владата на
Република Македонија

во 2018г. и

Планот 3-6-9, ги утврди стратешките
приоритети и приоритетни цели, кои го
дефинираат

идниот

развој

на

министерството и преставуваа основа
за изготвување на Стратешкиот план на
МВР 2018-2020г.
Успешно

етаблиран

стратешко

процес

на

треба

да

планирање

овозможи непречена имплементација
на Стратешкиот план, да го унапреди
работењето,
ефикасноста

професионалноста,
и

ефективноста

на

Министерството за внатрешни работи,

Во периодот 2018-2020г. фокусот на
работењето

на

Министерството

за

внатрешни работи е насочен кон:
•

исполнување

на

да овозможи одлучна и неселективна

приоритети

борба со организираниот криминал и

предпристапниот

корупцијата, да обезбеди владеење на

препораките
препораки те на ЕУ и извештајот

правото,

на Прибе;

изградба

на

независна

институција што ќе го трасира патот

•

Стратешкиот

•

развој

зголемување на нивото на јавна и
активно

го

ќе се остварува преку реализација на

МВР 2018-2020г.

дијалог,

учество

во

борбата

закани и предизвици,
предизвици, вклучувајќи

Министерството за внатрешни работи

содржани во Стратешкиот план на

согласно

против современите безбедносни

на

програмите и нивните компоненти

цели

државна безбедност;

кон полноправно членство во НАТО и
Европската унија.

и

стратешките
стратешки те

тероризмот

и

насилниот

екстремизам;
•

департизација,

отчетност

и

транспарентност во работата на
полицијата

и

борба

против

корупцијата;

Стратешки план на МВР 2018-2020

1

•

понатамошен

развој

демократските

принципи

полициското работење,
работење,
подобрување
доверба

меѓу

полицијата,

•

на

на

Со цел остварување на утврдените

на

приоритети и цели, од вработените

со цел

нивото
граѓаните

почитување

на
и
на

очекувам,

високо

професионалност,

ниво

на

одговорност,

посветеност, личен ангажман, тимска
работа

и

несебично

залагање

на

човековите права и слободи и

носителите

примена на родова еднаквост;

активностите од Стратешкиот план,

унапредување на билатералната,

како

регионалната

координација

и

меѓународната

полициска соработка;

Скопје, Јануари, 2018 година

и

на
меѓусебна
меѓу

проектите
соработка
БЈБ,

УБК

и
и
и

организациските единици во МВР.

МИНИСТЕР ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
ОЛИВЕР СПАСОВСКИ
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С

тратешкото планирање во Министерството за внатрешни работи ќе допринесе
кон поуспешно функционирање, ориентираност кон конкретни резултати и
остварување на утврдените стратешки приоритети:

I. Зголемување на нивото на јавната безбедност, неселективна борба против
организираниот криминал и корупцијата, како и реформи кои ќе обезбедат владеење
на правото;

II. Спроведување реформи во безбедносниот систем на МВР, учество во борбата против
современите безбедносни закани и предизвици, вклучувајќи го тероризмот и
насилниот екстремизам феноменот „странски борци“;

III. Континуирано учество во процесот на евроинтеграците и НАТО, непристрасно и
неселективно спроведување на законите.
Стратешкиот план на МВР 2018-2020г. содржи три стратешки програми:
1. Развој на полицијата,
2. Национална безбедност и борба против тероризмот и
3. Унапредување на заедничките функции на МВР.
Програмите

се

опкружувањето,

дизајнирани
а

имајќи

ги

согласно
во

можностите,

предвид

ризиците

предностите

и

и

заканите

од

недостатоците

на

министерството. За секоја програма и потпрограма утврдени се показатели за
успешност, преку кои ќе се овозможи следење и мерливост на постигнатите резултати

(преку статистички, квалитативни и релевантни податоци), со што се гарантира
контрола, мониторинг и евалуација на успешноста во спроведување на планираните
проекти и активности.
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Законита и стручна институција
насочена
кон
развој
на
европските
демократски
вредности, владеење на правото,
професионално,
одговорно
и
посветено
извршување
на
работните задачи, гарантирање
висок степен на јавна и државна
безбедност,
заштита
на
уставниот
поредок,
животот,
личната сигурност и имотот на
граѓаните, транспарентност во
постапувањето
како
и
подобрување на квалитетот во
давање услуги на граѓаните.

Високо ниво на безбедност на
граѓаните, воспоставување на
демократски
принципи,
подеднакви услови, третман и
можности.
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М

инистерството за внатершни работи како основа во своето
работење се придржува кон примена на начелата пропишани во
Законот за внатрешни работи

Законитост

Соодветна и правична
правична застапеност

Управување со ефектот на работниците

Професионална етика, непристрасност и објективност

Транспарентност и доверливост

Одговорност

Спречување судир на интереси

Економично користење на средствата
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Основни задачи на МВР се:
остварување на системот на јавна и државна безбедност;
спречување на насилно уривање на демократските институции утврдени со
Уставот на РМакедонија;
заштита на животот и личната сигурност и имотот на граѓаните;
спречување на разгорување на национална, расна, верска омраза или
нетрпеливост;
спречување на вршење на кривични дела и прекршоци, откривање и фаќање на
нивните сторители и преземање на други со закон определени мерки за гонење на
сторителите на тие дела;
заштита и почитување на основните слободи и права на човекот и граѓанинот,
гарантирани со Уставот на РМ, законите и ратификувани меѓународни договори;
одржување на јавниот ред и мир во државата.
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Во текот на 2016г. преземeни се следните активности:

-

-

-

-

-

-

-

В о процесот на интеграција во НАТО и безбедност на информации:
информации:
учествувано е на две билатерални средби меѓу претставници на МВР и НАТО;
номинирани се овластени службени лица за безбедност на класифицирани
информации по организациски единици во министерството;
учествувано е во проектна задача за определување мерки за техничка и физичка
безбедност на простории за чување и работа со класифицирани информации;
извршено е мерење на објекти на МВР на планирани безбедносни зони на централно
и регионално ниво, согласно ТЕМПЕСТ стандардите.
В о рамки на меѓународната полициска соработка:
проширување на сервисите на ИНТЕРПОЛ до сите гранични премини, организациска
единица за криминалистичко-технички испитувања и вештачења и организациска
единица за криминалистичка полиција;
В о делот на компјутерски криминал и дигитална форензика:
воспоставена е меѓуресорска работна група за изработка на Стратегија за
компјутерска безбедност;
развивање систем на приоритизација на Анализата на компјутерска опрема;
воспоставување Триаж систем за одземена компјутерска опрема;
изготвена работна верзија на web-страната за пријавување на компјутерски
инциденти и несоодветни содржини на интернет.
В о рамки на криминалистичкокриминалистичко -технички испитувања и вештачења:
добиен сертификат за акредитација за имплементација на стандардот ИСО 17025;
акредитирани се три лаборатории: лабораторија за биолошки испитувања и ДНК
идентификација, лабораторија за токсикологија и дроги и лабораторија за
испитување спорни документи;
вклученост на три лаборатории во надворешно тестирање, со тоа што вкупно седум
лаборатории се вклучени во овој процес кој се врши од надворешна, независна и
овластена институција.
В о полициските работи од општа и посебна надлежност:
надлежност:
реализирани се проектите: „Е-пријава во полиција“, „Бизнисот и безбедноста“, „За
спортот заедно“, „Полицијата и граѓаните заедно“ и „Мојот полицаец“;
изработена е Стратегија за превентивно работење;
доставени се приоритетните потреби на МВР до Меѓународната агенција за атомска
енергија, како дел од Програмата на активностите на Агенцијата за 2016г. учество во
изработка на Национален извештај за напредокот на РМакедонија во исполнувањето
на стратешките цели и приоритетите за акција на Хјого од Националната платформа
на РМакедонија и во изработка на Нацрт-Стратегијата за намалување на ризици од
несреќи и катастрофи;
во рамки на проектот „Воспоставување на електронски систем за управување со
документи“, изготвена е анализа на работата за управување со документи во
организациските единици во МВР, формирана работна група за воведување и
имплементирање на системот на ниво на БЈБ, работна група за навремена
административна и стручна поддршка и мислења, забелешки и насоки на тимот од
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ангажираната фирма за имплеметнација на проектните активности и три работни
подгрупи за архива, аналитика и човечки ресурси;
овозможена поголема достапност на податоците за полициските станици и
вработените од регистарот на броеви и адреси кои се објавени на интернет
страницата на МВР преку апликацијата, како дел од проектот „ON-LINE Полициски
станици“;
В о делот на сообраќајот:
учество на работна средба за усогласување на конечен текст на Договор меѓу Владата
на РМакедонија и Советот на министри на БиХ за реципрочно признавање на
возачките дозволи;
учество на меѓународен стручен собир (на тема „Унапредување на полициски работи
во безбедноста на сообраќајот“), одржан во Суботица, РСрбија;
дадени Предлог-мерки за унифицирано професионално, законито и етичко
постапување на полициските службеници, како и усогласување на методологијата на
работа;
поставен видео надзор на место каде се врши контрола на возачи и возила, кај
Мобилната единица за безбедност на сообраќајот на патиштата при Секторот за
сообраќајни работи;
реализиран е проектот „Електронски систем на евиденција на наплата на казни“,
преку кој е олеснета административната процедура за доставување на извршените
наплати и казни.
В о делот на криминалистичките работи :
учество во седум финансиски истраги за откривање кривични дела поврзани со
финансиски криминал и перење пари;
учество при изготвување на Националната проценка за ризик (носител е Управата за
финансиско разузнавање) во рамки на проектот „Изготвување на Национална
проценка на ризик за перење пари во РМ“;
воспоставени меѓусекторски заеднички криминалистички истраги во сферата на
недозволена трговија со дрога;
реализиран случај на НТ со дрога на територијата на РАлбанија, преку размена на
инфомации, а во координација на СЕЛЕК Центарот-Букурешт, Романија.
В о делот на граничното управување и миграцијата:
учество во осум заеднички операции на Frontex, две заеднички и една координирана
операција поддржани од DCAF;
ангажирани 1.171 полициски службеници од 8 земји (Хрватска, Србија, Словенија,
Австрија, Чешка, Полска, Унгарија, Словачка) во рамки на координирани активности
за засилен надзор на јужната граница;
унапредена соработка со граничните служби на соседните држави: реализирани се
833 средби и 447 заеднички мешовити патроли, а преку заедничките контакт центри
за полициска соработка разменети се податоци и информации во вкупно 4.281 случаи;
разменети податоци и информации преку Националниот координативен центар за
интегрирано гранично управување, а во насока на унапредување на
меѓуинституционалната соработка во вкупно 3.052 случаи;
во делот на Превенцијата реализирани се: 446 превентивни трибини и работни
средби, „Проект за едукација на населението од пограничните области-Стоп за
илегалната миграција“ (подржан од IOM), „Проект за регулирање на привремен
престој на странски студенти кои студираат на Универзитетите во РМакедонија“,
превентивна активност „Едукација на месно население и локална власт за заштита на
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здравјето и постапка при ниски температури“, како и трибини со ранливи категории
на лица во делот на злоупотреба на безвизниот режим со членките на ЕУ.
В о делот
делот на сузбивање на организиран и сериозен криминал:
учество во заеднички истражен тим по наредба на Јавен обвинител со претставници
од Управата за јавни приходи и Царинската управа;
воспоставена е заедничка криминалистичка обработка во координација на СЕЛЕК
Центарот- Букурешт, Романија, меѓу РМакедонија, РАлбанија, РГрција и канцеларија
на Drug Enforcement Agency (DEA) во Атина, РГрција;
учество при изготвување Националната стратегија за борба против трговија со луѓе и
илегална миграција и Акциски план за периодот 2017-2020г.;
учество при изготвување евалуација на Националната стратегија и Акциски план за
борба против трговија со луѓе и илегална миграција во РМакедонија за периодот 20132016г.;
В о рамки на националната безбедност и борба против тероризмот:
тероризмот:
одржани три работни состаноци со преставници на УБК и МНР за изменување и
дополнување на „Упатството за работење во ДКП-та на РМакедонија во кризна,
вонредна и воена состојба на МНР“;
учествo на УБК на 3 директорски и 5 експертски средби;
предложени се три иницијативи за воспоставување на билатерална соработка со
безбедносни служби на други земји.
В о делот на правни работи и управување со човечки ресурси:
воспоставен е систем за обезбедување на квалитет на обуката преку евалуација на
учесниците на претходно спроведена обука;
воспоставена е соработка со Факултетот за физичко образование, спорт и здравје, при
што понудени се нови вежби за утврдување на моторичките способности за прием на
полицајци.
В о делот на граѓански работи:
подготовка на нов софтвер за електронска евиденција на издавање одобренија за
набавка и регистрирање на оружје за правни и физички лица, како и за контрола на
продавниците и магацините на правните лица кои имаат дејност промет со оружје,
муниција и делови за оружје;
завршен е проектот „Нови дисперзирани канцеларии“, во чиј рамки отворени се осум
дисперзирани базни станици и тоа: во Одделението за управни работи во СВР Скопје:
(ПС-Центар, ПС-Чаир, ПС-Ѓорче Петров и ПС-Драчево), ПС-Ново Село, Струмица, ПОПехчево, Берово и ПО- М.Каменица, Делчево и ПО-Теарце,Тетово.
Во
Во делот на внатрешна контрола:
започната е реализација на проектот „Зајакнување на човековите права во полициско
работење во РМакедонија“;
воспоставен е систем на интерресорска соработка во МВР преку промовирање на
„Прирачникот за спроведување на обуки за полициски интегритет“ и систем на
меѓународна соработка, при што одржана е регионална средба за воспоставување на
неформална мрежа за размена на информации во реално време;
изготвена е Антикорупциска програма на МВР (за 2017г.) со Акционен план,
превентивни планови за спречување на корупцијата во министерството, како и план
за спречување на незаконито и непрофесионално постапување на вработените за

време на избори;
- зголемен е бројот за поведување на дисциплински постапки против полициски
службеници за 19% во однос на предходната година.
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Во рамки на ИПА Програмите:
-

ИПА 2010 „Понатамошна институционална надградба и градење на капацитетите на
полицијата во областа на граничното управување, работата на полицијата со
заедницата и борбата против организираниот криминал“, изготвени се:

-

антикорупциска програма за организацискта единица за сузбивање на организиран и
сериозен криминал во согласност со антикорупциската програма на МВР во рамки на
компонентата која се однесува за градење на капацитетите на организацискта
единица за сузбивање на организиран и сериозен криминал;
Анализа за функционирање на воспоставената база на податоци за фалсификување
пари и препораки за истата;
Анализа на слабости и препораки за финансиски истраги;
за потребите на Централната Канцеларија за водење истраги во областа на
фалсификување пари изработена е Анализа на слабости за функционирање со
препораки за подобрување на ефикасноста и соработката со други соодветни
државни институции;
во делот на класифицирани информации изработена е Предлог-документација за
проценка за безбедносен ризик за Комуникациски информациски систем (КИС) и
изјава за безбедносни потреби за КИС.
завршена е првата компонента од сервисниот договор на проектот ИПА 2010, во кои
рамки согласно најдобрите ЕУ практики изготвени се вкупно 12 документи за
унапредување на капацитетите и управување со ризици во делот на граничното
полициско работење и миграција,
имплементиран е проектот „Владеење на право“ - ИПА 2011 (Твининг проект во
соработка со РАвстрија), со цел развивање концепт на полициско работење со
разузнавачки информации во рамките на централните, регионалните и локалните
полициски служби во делот на граничното полициско работење и миграција;
имплементиран е „Секторски план за поддршка на Секторот за правда, внатрешни
работи и човекови права“ - ИПА 2012-2013, односно во рамки на мерка 5
„Воспоставување на бизнис континуитет и центар за обновување на база на податоци
како основа за идниот шенгенски систем“, склучен е Рамковен договор со кој се
ангажирани четири експерти за изработка на тендерско досие за градежни работи;
во рамки на проектот ИПА 2014 „Имплементација на систем за континуитет во
работата и опоравување од катастрофи“- фаза 2 се изготвени проектни задачи за
Сервисниот договор, предвиден во акциското фише.

-

-

-

-

-

-

Во рамки на законската регулатива:
-

-

во фаза на изготвување се нов Закон за азил и привремена заштита и Закон за странци,
измени и дополнување на Закон за оружје, Закон за заштита од експлозивни материи,
како и учество во работна група за изготвување на предлог Закон за укажувачи
(носител на активностите е Државната комисија за спречување на корупција);
донесени се пет Правилници и шест Упатства;
изготвени се пет Правилници четири Упатства и
Воедно изготвени се шест Стандардни Оперативни Процедури, три Прирачници и
повеќе интерни акти;
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Во делот на едукација на вработените во министереството, во Центарот за обука
реализирани се вкупно 136 обуки (две основни обуки за полицаец и 134 континуирани
обуки) за 3.565 учесници.
Воедно, спроведени се повеќе специјализирани обуки во земјата и во странство.
Во делот на градежни работи и материјалноматеријално -техничко опремување преземени се
следниве активности:

-

-

изграден е објектот за потребите на ПС Ѓорче Петров во Скопје;
реконструирани се просториите на дел од објектите на ПС Гази Баба и ПС Карпош;
инсталирани се интерфони за комуникација во 10 полициски станици;
набавен е инвентар во простории за приведување и задржување во полициските
станици од општа и посебна надлежност;
набавени се возила и модерна опрема за специјални намени и опремување со
комуникациска и информатичка опрема;
континуирано
воздухопловно-техничко
одржување
на
хеликоптерите
со
потпишување на Рамковни договори со два овластени сервиси (Патриа – Шведска за
„Bell“ хеликоптери и ХСК – Русија за „Mil“ хеликоптери);
унапредена физичка безбедност на Аеродромската полициска база;
унапредена физичка безбедност на магацинскиот комплекс „Орман“ во соработка со
канцеларијата на ЕУ и UNDP-SEESAC;
донација на специјална опрема за гранично обезбедување, 49 возила, две службени
кучиња за откривање дрога, оружје и муниција и специјално возило за транспорт.

Полициската станица во Ѓорче Петров
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I. Во 2017г. програмата „РАЗВОЈ НА ПОЛИЦИЈАТА“ е разработена во пет потпрограми, а
се постигнати следните резултати:
1. Во потпрограмата „Јакнење на капацитетите во делот на понатамошна
професионализација на БЈБ“ :
• Во рамките на проектот „Заштита на децата од насилство и промовирање на
социјална инклузија на децата“:
- изработени се поединечни извештаи за Креирање на Коментари на Законот за правда
на децата;
- извршено е мониторирање и направена е проценка на постоечките системи за
собирање податоци од релевантните институции;
- едуцирани се полициските служби за креирање индикатори за следење на состојбата
со децата жртви од насилство преку реализација на девет работилници;
- олеснето е собирањето податоци за деца-жртви на насилство согласно креираната
листа со шест индикатори и табела;
- ревидиран е модул за меѓусекторски тимови за работа со деца-жртви на злоупотреба,
занемарување и насилство и реализирана обука за национални обучувачи;
• Во рамките на проектот „Интегриран план за поддршка на нуклеарна безбедност во
РМакедонија“:
- координирана е меѓуресорската работна група задолжена за изработка на
"Интегриран план за поддршка на нуклеарна безбедност во РМакедонија“, во делот
негова изработка, експертско разгледување и усогласување и истиот е доставен за
понатамошно усвојување;
- реализирана е посета на граничните премини во Р.Македонија при што е согледана
состојбата на северниот, источниот и западниот дел на границата заради
детектирање и ажурирање на системите и мерките за детекција, како и изготвување
на оценка на опремата за детекција на нуклеарна безбедност, во насока на
изготвување на Акциски план за обуки, евентуална потенцијална надградба на
опрема или нова опрема за граничниот простор, а со цел за имплементирање на
приоритетни потреби на МВР во Програмата на активности на МААЕ;
- За унапредување на заштитата на правата на децата, со финансиска поддршка од
страна на мисијата на ОБСЕ во Скопје, испечатен е Прирачникот за права на жртви на
кривични дела наменет за полициските службеници со што е олеснето и
стандардизирано полициското постапување;
- За унапредување на соработката со заедницата и локалната самоуправа формирани
се локалните совети за превенција и одржани се две регионални средби (СВР Скопје и
СВР Струмица) на кои е презентиран концептот на Локален Совет за превенција и
придобивките од формирањето на истите;
- Во насока на з ајакнување на улогата на полициските службеници, реализирана е
дводневна обука (со поддршка на ОБСЕ) во Скопје за Отсеците за превенција со која
полициски службеници се едуцирани за идентификување, превенирање и истрага на
казниви дела сторени од омраза;
- За утврдување на индикатори за идентификација на можни носители на
терористички активности и нивно следење, како и утврдување на индикатори за
идентификација на можни цели на напад, преку учествотото на работилница во
организација на Глобалниот центар за безбедносна соработка, Женевскиот центар за
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безбедносна политика и Хедаја–форум за борба против тероризмот и насилниот
екстремизам, стекнато е искуство за методологијата за изработка на Национални
акциски планови за превенција и борба против насилен екстремизам;
• Зајакната е обуката за дејствување во кризни состојби со едукација за справување со
сериозни инциденти на која присуствувале полициски службеници од Бирото за јавна
безбедност;
• Реализирана е едукација на претставници од МВР преку учество на три работилници,
согласно Програмата на CMEEP SEE (Совет за цивилно планирање во вонредни
ситуации за земјите од ЈИЕ) во соработка со Амбасадата на САД во РМакедонија и
воено инжинерскиот корпус на САД за проценка на подготвеност и одговор во итни
ситуации, за изготвување на План, развивање на концепт и подготвување на вежби на
национално ниво;
• Отпочнати се каскадни обуки на полициски службеници за препознавање на заканите
од тероризам, превенирање на можни терористички напади и подигање на свеста за
важноста на превенцијата како и работење преку партнерство со локалните заедници.
2. Во втората потпрограма „Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на
криминалистичите работи и сузбивање на организиран криминал“ се реализираа
следните активности:
- Постапувајќи по препораките на Планот 3-6-9 на Владата на РМакедонија за 2017г. за
операционализирање на Националниот координативен центар за борба против
организиран криминал, обезбедени се просторни услови, завршени се активностите
за материјално-техничко опремување и интернет линија за поврзување со базите на
податоци со институциите вклучени во НКЦ;
- Во областа на недозволена трговија со дрога во координација со ДЕА и соработка со
земјите од регинот и западноевропските земји сузбиени се две организирани
криминални групи: криминална група инволвирана во организирање на транспорт на
хероин и марихуана од Турција преку Грција до Македонија и Албанија и криминална
група инволвирана во организирање на транспорт на хероин од Турција, Албанија,
Швајцарија до западно европските држави), додека на територија на Р. Македонија е
откриена една лабораторија за производство на амфетамин, опрема за производство
и поголема количина на синтетичка дрога;
- Во областа на криумчарење мигранти сузбиена е организирана криминална група
составена од македонски и албански државјани и лица- мигранти од Блискиот Исток,
која делуваше на територијата на повеќе држави од Европа, Блискиот и Средниот
Исток;
- Учество во две операции – едната за заштита на животната средина, во организација
на Генералниот секретерјат на Интерпол, а втората за заштита на добра под
привремена заштита и културното наследство во земјите членки на Интерпол.
(операцијата се спроведува во содејство и координација со други државни
институции: Царинска Управа на РМ и Управа за заштита на културно наследство);
Учество на експертска група на третиот официјален состанок/конференција во
Тирана, Р.Албанија, за борба против недозволена трговија со оружје на Југоисточна
Европа–SEEFEG при што извршена е анализа на преземените активности и
постигнатите резултати на групата која функционира од 2015г., а се договорија
понатамошни активности со конкретна динамика;
- За потребите на Централната канцеларија за борба против фалсификување пари е
овозможен пристап до информатичкиот систем на Народна Банка на РМакедонија;
- Отпочнати се активности за креирање процедури за соработка меѓу МВР и Управата
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за извршување санкции, односно формирана е меѓуресорска работна група со
членови од МВР, Управата за извршување на санкции и од Казнено поправни
установи, изготвени се драфт верзиии на протоколите за размена на информации и
соработка;
- Во рамките на Проектот „Унапредување на службата за криминалистичка техника
согласно стандарите на ЕУ и акредитација на нови методи во ОКТИВ“ активностите
се во фаза на обезбедување на документација како основ за добивање одобрение за
градење на објект. Во однос на одржување на системот на квалитет по стандард
ISO/IEC 17025 и акредитирање на нови методи по стандард ISO/IEC 17025, новиот
опсег на акредитација на организациската единица за криминалистичко технички
испитувања и вештачења е зголемен на вкупно седум методи;
- Во делот за меѓународната полициска соработка извршено е автоматско поврзување
на системот за контрола на патници и возила со базите на ИНТЕРПОЛ за
украдени/изгубени патни исправи и моторни возила и извршено е проширување на
ИНТЕРПОЛ алатката (база за украдено/изгубено оружје) во рамките на МВР, а во тек
се активности за прилагодување на системот за директно пребарување во базата на
ИНТЕРПОЛ за потерници по лица, потоа во тек се активности по однос на
иницијативите за пристапување кон аналитичкиот проект за борба против повреда на
права од интелектуална сопствeност - АP Copy, AP Firearms - нeдозволена трговија со
оружје и AP Sustrans - сомнителни финансиски трансакции;
- Во областа на компјутерскиот криминал изготвени се студија на изводливост на
Стратегијата за компјутерски криминал и студија на изводливост за Стратегија за
компјутерска безбедност, изготвена е анализа на надлежностите, законска
регулатива и капацитети на сите институции во РМакедонија кои имаат надлежност
или активности поврзани со компјутерска безбедност. Избран е најсоодветен модел
на Стратегија за компјутерска безбедност за РМакедонија и формирани се работни
групи за анализа на моменталната ситуација и потребите во однос на меѓународна
соработка, законска регулатива, најнови трендови и закани по безбедноста на
РМакедонија;
Во делот на едукативните активности насочени кон стекнување на нови знаења и
вештини на вработените постигнат е напредок во подигнување на повисок степен на
нивните компетенции преку учеството на:
- 13 обуки кои разработуваат различни проблематики од областа на организираниот и
сериозен криминал и тоа: трговија со луѓе и криумчарење мигранти, недозволена
трговија со дрога, стопански и финансиски криминал (со акцент на истраги за
корупција), во областа перење пари и финансирање на тероризам запознавање со
аналитичките методи и посебни техники за водење на финансиски истраги, потоа
стекнување искуства и знаења за ефикасна борба против организираниот криминал
преку развивање напреден систем за собирање и анализа на разузнавачки
информации, професионален развој на офицерите за спроведување на законот и
развој на нивните лидерски вештини, заштита на личните податоци, учење засновано
на компетенции и препознавање на спорови за медијација и др.
- пет меѓународни конференции за: менаџирање и преговори во кризни ситуации,
справување со предизвиците од насилен екстремизам и радикализација кои водат
кон тероризам, соработка на кривично правниот систем, зајакнување на заштитата на
сведоците во борбата против организираниот криминал, тероризам и корупцијата и
меѓународна соработка во борба против организиран криминал. Воедно, учествувано
е и на една експертска мисија TAIEX за пренесување на искуство во областа на
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-

истрагите за сузбивање на фалсификувани валути и монети и анализа на
постоечката легислатива;
10 работилници поврзани со: истраги и судења поврзани со странски терористички
борци, најдобрите практики од областа на човековите права помош на жртвите,
спроведување финансиски истраги, методологијата за релевантен статистички
систем за мониторинг на анти-корупциска политика, менаџирање на одземен и
конфискуван имот, мапирање на состојбата со криумчарење на мигранти и трговија
со луѓе, зацврстување на полициската соработка во борба против НТ со наркотични
дроги и размена искуства и најдобри пракси во борба протв трговија со луѓе и
криумчарење мигранти.

3. Во потпрограмата „Јакнење
Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на полициските работи
од општа и посебна надлежност и за унапредување на безбедноста на сообраќајот
на патиштата“:
Во насока на јакнење на капацитетите во делот на полициските работи од општа и
посебна надлежност во рамките на проектот „Оперативен комуникациски центар“,
ставен е во функција Центарот за известување и координација во СВР Тетово, обучени
се вработените во Центарот и полициски службеници од ПС и ПО при СВР Тетово и
извршено е техничко
опремување со компјутери, скенери и телефони и
пренасочување на линијата 192 во Центарот во СВР Тетово.
За зајакнување на капацитетите за унапредување на безбедноста на сообраќајот на
патиштата:
- Стекнато е искуство од областа на сообраќајните работи во регионот и соседените
земји преку учество на 16-иот Меѓународен симпозиум за “Унапредување на
полициските работи за безбедност во сообраќајот“ во Суботица/РСрбија и
меѓународниот саем за сообраќај “Intertraffic“ во Истанбул /Република Турција.
- Во рамките на проектот „Видео надзор на место за контрола на возила и возачи“ од
страна на работната група која работеше на пилот-проектот Мобилен систем за
снимање со камери, во соработка со ИЦИТАП-Скопје разгледани се можностите за
проширување на проектот и користење на Мобилниот систем за снимање со камери
од униформираните полициски службеници за БПС во СВР–Скопје.
- Во рамките на проектот „Електронски записник од увид во сообраќајна незгода“
изработен е дизајн, програмирано е софтверско решение, како и негово тестирање на
реални податоци со цел отстранување на забелешките констатирани при
тестирањето.
4. Во рамки на потпрограмата „Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на

граничното управување и миграција“.

- за реализација на иницијативa за меѓусебно поврзување на Заедничките контакт
центри во РМакедонија со останатите Заеднички контакт центри во Европа,
отпочнато е со имплементација на Проект на ОБСЕ „Поддршка на развој и одржливо
функционирање на механизмот за регионална соработка преку зајакнување на
капацитетите Центрите за полициска и царинска соработка во Југоисточна Европа”.
- Подобрена
Подобрена е соработката со РГрција во меѓународни иницијативи и регионални
проекти (Проект на ИОМ, Салзбуршки форум, EMPACT Конференција); одржани
средби на централно ниво меѓу директорите на полициите на РМакедонија и РГрција;
реализирана заедничка обука со поддршка на Амбасадата на САД и средби и
контакти со грчкиот офицер за врска во Р. Македонија.
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-

За

унапредување
напредување на соработката и координацијата со FRONTEX одржани се
повеќе координативни состаноци на работната група задолжена за склучување
Договор за статус меѓу Европска Унија и Влада на РМакедонија за европска гранична
и крајбрежна стража - Frontex; реализирани се 10 заеднички оперативни активности;
учество во проект „Регионална поддршка на управувањето со сензитивна миграција
во делот на Западен Балкан и Турција“ во рамки на ИПА II;

- За справувањето
справувањето со новите предизвици и облици на загрозување континуирано се
вршеше размена на податоци и информации со надлежни служби на други држави
преку воспоставени канали за соработка (Интерпол, Мрежата за анализа на ризик на
Frontex и платформите за рано предупредување); одржување и подобрување на
условите на мигрантите сместени во Прифатниот центар за странци и изградба на
нов објект на Центар за прием на странци, кој се реализира во рамки на ИПА 2016.
- За зајакнување
зајакнување на оперативните капацитети и зголемување на ефикасноста во
работењето на припадниците на граничната полиција набавени се: локален
команден и контролен центар со опрема за граничен надзор, 56 специјализирани
возила, 13 теренски четвороцикли и опрема на граничен надзор (65 термални камери,
7 уреди за откривање на фалсификувани возила, 250 светлечки СТОП палки, 4 рачни
скенери за возила и товари, 5 сета а опрема за преглед на возила, 5 пејџери за
радијација, 20 лупи за форензичко испитување на документи, 5 видео-спектрални
компаратори (VSC уреди) за напредна проверка на исправност на документи).

Донација од ЕУ

5. Во рамки на потпрограмата „Јакнење на капацитетите на Специјализираните
полициски служби“.
-

-

подигнато е нивото на обученост на персоналот во областа на обезбедување и
заштита на определени личности и објекти со континуирани тренинзи и обуки за
зголемување на физичката подготвеност на полициските службеници, реализирани
11 обуки во соработка со Центарот за обука на МВР и две обуки во соработка со ОБСЕ
и две меѓународни обуки;
подигнато е нивото на обученост на персоналот во областа на специјални полициски
операции со организирање 45 општи и специјализирани обуки;
зајакната е оперативната ефективност на воздухопловни единици со извршено
кадровско доекипирање на Хеликоптерската единица за посебни намени со летачитехничари.
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Хеликоптерската единица

II. Програмата „НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ И БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ“
ТЕРОРИЗМОТ е
разработена во четири активности при што:
- доставени се предлози за измена и дополнување на „Упатството за работење во ДКПта на РМакедонија во кризна, вонредна и воена состојба на МНР“ до Министерството
за надворешни работи и истите се прифатени од нивна страна;
- учество на три директорски и седум експертски средби;
- иницирана соработка со една безбедносна служба, додека активностите за соработка
со Европол, СТI и други безбедносни структури/организации се одвиваат во
континуитет;
Согласно Одлука на Владата на РМакедонија отпочнати се активности за изработка
на две нови стратегии, Национална стратегија на РМакедонија за борба против
тероризам и Национална стратегија на РМакедонија за превенција од радикализација
и насилен екстремизам.
За оваа активност, именувани се: Национален координатор за спречување на насилен
екстремизам и борба против тероризам, заменик Национален координатор за борба
против тероризам, заменик Национален координатор за спречување на насилен
екстремизам, како и формиран е Национален комитет за спречување на насилен
екстремизам и борба против тероризам.

Вежба од обуката на припадниците на МВР
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III. Програма „УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ФУНКЦИИ ВО МВР“, разработена
во пет потпрограми, а се постигнати следните резултати:
Во потпрограмата „Управување со човечки ресурси“ од аспект на примена на принципот
на родовна еднаквост изготвени се оперативни планови на годишно ниво, по области:
човекови права, борба против трговија со луѓе, родово базирано насилство, жените, мирот
и безбедноста. Истотака, кога се спроведуваат обуки се посветува внимание на родовата
застапеност на слушателите. Во министерството од вкупниот број на вработени, 85,35% се
мажи и 14,65 се жени, од кои:
• униформирани полициски службеници се 91,5% мажи и 8,5% жени;
• неуниформирани полициски службеници се 81,5% мажи и 18,5% жени;
• овластени службени лица се 37,01% мажи и 62,99% жени.
Со цел исполнување на начелото на соодветна и правична застапеност на граѓаните кои
припаѓаат на сите заедници, а согласно обврските кои произлегуваат од Стратегијата за
соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците кои не се мнозинство,
состојбата за правична застапеност на ниво на МВР е: Македонци 77,38%, Албанци 18,89%
Срби 1,39%, Турци 1, 02%, Роми 0,67%, Власи 0,17% и останати 0,49%.
Во овој дел целосно е реализирана активноста Изготвување софтверска програма за
полагање на приправнички испит по електронски пат со што е овозможено електронско
полагање на приправнички испит на нововработените во министерството.
потпрограмата „Зајакнување
Зајакнување на капацитетите за внатрешна контрола,
професионални стандарди и спроведување на антикорупциска програма“
програма со цел

Во

воспоставување на професионална служба преку континуирана контрола на работата на
полициските службеници и санкционирање на незаконско однесување, иницирани се
постапки за утврдување на дисциплинска одговорност против 355 (244 ) полициски
службеници.
Во рамки на проектот „Јакнење на почитувањето на човековите права при полициското
постапување“, со цел професионално усовршување на организациската единица за
внатрешна контрола, од страна на странски експерти изработени се модули за обука на
тема „Истрага во однос на професионалните стандарди и интегритетот“ и „Ефективни
истраги за утврдување на кривични дела и проверки за утврдување на дисциплинска
одговорност“.
Во однос на реализација на Планот за откривање на корупцијата, спроведени се 136
контроли во организациски единици на МВР, при што откриени се 13(8) кривични дела се
од областа на корупцијата или со елементи на коруптивно однесување.
Согласно надлежноста на организациската единица за внатрешна контрола,
транспарентност во работењето се остварува со благовремено доставување одговори до
подносителите на преставките (незаконско и непрофесионално постапување спрема
граѓаните од страна на полициските службеници), по извршени проверки доставени се
925 одговори и известувања до граѓани, девет одговори до НВО, 105 одговори до правни
лица и 59 одговори до адвокати.
Од вкупно примените 25 поднесоци од Народниот правобранител, одговор е доставен на
25 претставки. Исто така, од 1200 (1.391) случаи за кои се вршени проверки, 894 (1.069) или
74,5% се предмети кои се постапувани врз основа на добиени претставки од граѓански и
правни лица во кои се посочени неправилности извршени од страна на вработени во МВР,
a останатите се по добиени известувања, сознанија и др.
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Во потпрограмата „Интеграција во НАТО и безбедност на класифицирани
информации“, успешно е завршен 17-от циклус на Годишната национална програма за
информации
членство на РМакедонија на НАТО 2017-2018г. и започнат е 18-от циклус на МАП процесот
на интеграција на РМакедонија во НАТО.
Со цел подобрување на техничката и физичката безбедност на објектите и просториите
во кои се врши прием, размена, чување и дистрибуција на класифицирани информации,
изработени се проектни задачи и техничка спецификација за потребната опрема, како и
утврдени се простории за безбедносни зони.
Во однос на активностите стандарди/потреби Е-Систем, завршена е ревизијата на
техничката спецификација и проценката на трошоци за набавка на опрема и истата е
објавена на тендер за набавка.
Во наведениот период одржани се две обуки за полициски офицери на УН во мировни
мисии, при што обучени се тројца припадници на МВР/од кои две жени- полициски
офицери/ и истите се имаат стекнато со меѓународно признаен сертификат.
***
Во наведениот период во тек се активности на ИПА програмата и тоа:
Проектот ИПА 2012 ,,Зајакнување
,,Зајакнување на националните капацитети во борбата против
организираниот криминал и корупција” (составен со две компоненти, од кои МВР е
носител на компонента 2 „Понатамошно јакнење на капацитетите за борба со
организиран и сериозен криминал) продолжува со практична имлементација се до
завршување на истиот кон вториот квартал на 2018г.
Во рамки на проектот ИПА 2012-2013 „Секторски
Секторски план за поддршка на Секторот за
правда, внатрешни работи и човекови права“,
права“ за постигнување на резултатите од
Мерката 2 „Јакнење на националните капацитети за борба против организираниот
криминал“, ангажирани се четири експерти за изготвување на Студија на изводливост,
Техничка спецификација и Стандардни оперативни процедури за користење на опремата,
а тендерската документација е во крајна фаза на подготовка.
Во однос на Мерката 5 „Воспоставување на бизнис континуитет и центар за обновување
на база на податоци како основа за идниот шенгенски систем“, ангажирани се четири
експерти за изработка на тендерско досие за градежни работи, од чија страна изработено
е идејно решение за дизајнот на објектот, а тендерската документација е во крајна фаза
на подготовка.
Во ИПА 2013 „Надзор над градежните работи за воспоставување на ИКТ центар за
опоравување од катастрофи и обезбедување на континуитет во работата“,
работата “, потпишан е
договор, а истиот ќе започне со имплементација на првиот квартал од 2018г.
Во ИПА II 20142014-2020 „Понатамошно зајакнување на капацитетите за истраги и увид на
лице место“,
место “, во првата половина од 2017г. одржан е процес на евалуација и избран е
твининг партнер.
Во ИПА 2014 (Фаза 2) „Воспоставување на систем за опоравување од катаст
катастрофи
рофи и
обезбедување на континуитет во работењето“
работењето“, изготвено е тендерско досие за Сервисен
договор и доставено е до Сектор за централно финансирање и склучување на договори
(ЦФЦД);
Во ИПА 20162016 -Миграции и азил, гранично управување, борба против тероризам и
организиран криминал“
криминал “, изготвено е и одобрено акциско фише за проектот, а
министерството е избрано за имплементација на проектот.
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с

тратешкиот план на МВР за период 2018-2020г. содржи три програми, преку
кои ќе се остваруваат стратешките приоритети и приоритетните цели на
министерството и на Владата на РМакедонија. Програмите содржат 10
потпрограми во кои се предвидени повеќе од 150 активности и проекти, произлезени
од мисијата на МВР, а со чија реализација би биле поблиску до остварување на
визијата на Министерството.

СТРАТЕШКИ
ПРОГРАМИ

РАЗВОЈ НА
ПОЛИЦИЈАТА
ПОЛИЦИЈАТА

НАЦИОНАЛНА
БЕЗБЕДНОСТ И
БОРБА ПРОТИВ
ТЕРОРИЗМОТ

УНАПРЕДУВАЊЕ НА
ЗАЕДНИЧКИТЕ
ФУНКЦИИ НА МВР

цел на програмата
п рограмата

цел на програмата
програмата

цел на програмата
п рограмата

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

Подобрување на
ефикасноста во борба
против тероризмот и
насилниот екстремизам
и заштита на
националната
безбедност

Современа, законита и
стручна институција
насочена кон развој на
демократски вредности
и владеење на правото

Стратешки план на МВР 2018-2020

20

С

тратешката програма „Развој на полицијата“ е разработена во пет потпрограми

во кои се содржани повеќе од 90 активности и проекти во насока на унапредување
и зајакнување на капацитетите на Бирото за јавна безбедност и истата е во

функција на остварување на:

Приоритет:
риоритет:
Зголемување на нивото на јавната безбедност, неселективна борба против
организираниот криминал и корупцијата, како и реформи кои ќе обезбедат владеење
на правото

Приоритетни цели:
цели :
•

Модернизација и стандардизација на полицијата во согласност со најдобрите
практики, препораки и стандарди на ЕУ;

•

Јакнење на оперативните капацитети на полицијата и користење современи
истражни методи за превенција, спречување и

борба со организираниот и

прекуграничниот криминал, илегалната миграција и корупцијата;
•

Унапредување на безбедноста во патниот сообраќај;

•

Подобрување на националната, регионалната и меѓународната соработка.

Поврзаност на програмата со НПАА: Поглавје 3.24 „Правда, слобода и безбедност“, 3.24.6
„Полициска соработка и борба против организиран криминал“, 3.24.8 „Борба против дрога“,
3.24.1. „Миграција“, 3.24.4. „Надворешни граници и граници на шенген зоната“ и 3.24.10
„Фалсификување на еврото“

Стратешки план на МВР 2018-2020
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Показатели за успех на програмата:
програмата:
•

Унапредени, модернизирани и стандардизирани методи и капацитети на БЈБ во
согласност со најдобрите практики, препораки и стандарди на ЕУ

•

Зајакати оперативни капацитети и имплементирање на современи истражни методи
и техники

за превенција, спречување и борба со организираниот криминал и

корупција, прекуграничен криминал и илегална миграција
•

Зголемено ниво на јавна безбедност, вклучувајќи ја безбедноста во патниот сообраќај

•

Подобрена меѓусекторска, меѓуинституционална и меѓународна полициска соработка

Македонска полиција

Стратешки план на МВР 2018-2020
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П отпрограма 1:
Јакнење на капацитетите
во делот на понатамошна
професионализација на
БЈБ

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

ПРОГРАМА
РАЗВОЈ НА
ПОЛИЦИЈАТА

Потпрограма
Потпрограма 4:
Јакнење на капацитетите
на БЈБ во областа на
граничното управување и
миграции

Стратешки план на МВР 2018-2020

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

Потпрограма 5:
Јакнење на капацитетите
на БЈБ во областа на
специјализираните
полициски служби
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С

тратешката

програма

„Национална

безбедност

и

борба

против

тероризмот“
тероризмот“ е разработена во осум активности и проекти, а е во функција на
остварување на:

Приоритет :
•

Спроведување реформи во безбедносниот систем на МВР, учество во борбата
против

современите

безбедносни

закани

и

предизвици,

вклучувајќи

го

тероризмот, насилниот екстремизам и феноменот „странски борци“
Приоритетни цели :
•

Реформи базирани врз препораките на Извештајот на Прибе, итните препораки на
ЕУ и препораките од Предпристапниот дијалог на високо ниво со ЕУ

•

Идентификување на сите облици на противуставни дејствија и активности,
поврзани со тероризмот и насилниот екстремизам

•

Превенција и сузбивање на терористички активности и други противуставни
дејствија

•

Јакнење на националната безбедност и поддршка на меѓународната безбедносна
политика во спротивставувањето со тероризмот и насилниот екстремизам

Поврзаност на програмата со НПАА: Поглавје 3.24 "Правда, слобода и безбедност",
3.24.6 "Полициска соработка и борба против организиран криминал", 3.24.7 "Борба против
тероризам"

Показатели за успех на програмата:
• Зајакнување на соработката на национално и меѓународно ниво и координирање
на активности за размена на информации во борбата против тероризмот и
насилен тероризам
• Развивање на граѓанската свест за значењето на борбата против тероризмот и
насилниот екстермизам и за улогата на МВР и другите национални институции
кои активно учествуваат во борбата против тероризмот
• Јакнење на националната безбедност и поддршка на меѓународната безбедносна
политика во спротивставувањето на тероризмот
• изработка на две стратегии Националната стратегија на РМакедонија за борба
против тероризам и Национална стратегија на РМакедонија за превенција од
радикализација и насилен екстремизам
Стратешки план на МВР 2018-2020
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С

тратешката програма „Унапредување
Унапредување на заедничките функции на МВР“
МВР“ е
разработена во пет потпрограми во кои се содржани повеќе од 56 активности
и проекти во насока на унапредување и зајакнување на капацитетите на
организациските единици за потребите на министерството и истата е во
функција на остварување на:

Приоритет:
Приоритет:
континуирано учество во процесот на евроинтеграците и НАТО, непристрасно и
недискриминирачко спроведување на законите
Приоритетни цели:
• континуирано јакнење на професионалните административни капацитети во
министерството за исполнување на обврските од Националната програма за
усвојување на правото на ЕУ (НПАА) за усогласување на националното
законодавство со законодавството на ЕУ
• исполнување на обврските од Акциониот план за членство во НАТО и
Партнерските цели
• развој на демократските принципи, отчетност, транспарентност, подобрување на
нивото на доверба меѓу граѓаните и полицијата и почитување на човековите права
• имплементација на родовата перспектива и обезбедување подеднаков третман и
можности
• зголемена ефикасност во откривање на непрофесионално и незаконито
постапување на припадниците на министерството
Поврзаност на програмата со НПАА: Поглавје 3.24 „Правда, слобода и безбедност“, 3.24.2.
„Азил“ и 3.24.3. „Визна политика“

Показатели за успех на програмата:
• ефикасен електронски систем за менаџирање со документи
• професионално работење на вработените со зајакнување на довербата на
граѓаните во полицијата
• подобрување на услугите кон граѓаните и сервисна ориентација на МВР
• повисока безбедност на информатичкиот систем на МВР на РМакедонија
• имплементација на активностите од Годишната национална
програма за
членство РМакедонија во НАТО

Стратешки план на МВР 2018-2020
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Потпрограма 1:
Воведување систем за
управување со документи
(DMS)

Потпрограма 2:
Управување со човечки
ресурси

Потпрограма 4:
Надградба на
телекомуникациски и
информатички
систем во МВР

Стратешки план на МВР 2018-2020

ПРОГРАМА
УНАПРЕДУВАЊЕ
НА ЗАЕДНИЧКИТЕ
ФУНКЦИИ НА МВР

Потпрограма 3:
Зајакнување на
капацитетите за
внатрешна контрола,
професионални стандарди
и спроведување на
антикорупциска програма

Потпрограма 5:
Интеграција во НАТО и
безбедност на
класифицирани
информации
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П лан за спроведување
спроведување на Стратешките
Стратешкит е програми
програми
I ПРОГРАМА „Развој на полицијата“
Потпрограма: „Јакнење на капацитетите во делот на понатамошната
професионализација на БЈБ“
Активност

Одговорни Консултирани Временска
рамка

Финансии

Зајакнување на работата на полицијата
полицијата со заедницата
Промовирање на работата на полициските
службеници со заедницата преку јакнење на
нивната улога

МВР

2017-2018 буџет на МВР

Подобрување на функционирањето
локални совети за превенција

МВР

2018-2020 буџет на МВР

на

Унапредување на заштитата
заштитата на правата на децата
Проект: „Кривично право ориентирано кон
жртвата“

МВР

2018-2019

странски
донации

Обуки за соодветен третман на жртва во
процес на кривична постапка како и
постојано поттикнување на комуникација

МВР

2018-2019

странски
донации

Проект: „Заштита на децата од насилство и
промовирање на социјална инклузија на
децата“
-предлог измени и дополнувања на Законот
за правда за децата;
-проценка на постоечките системи за
собирање податоци во релевантните
институции;
-дефинирање и креирање индикатори за
прибирање податоци и следење на состојбата
со децата–жртви.

МВР

2017-2019 буџет на МВР

Зајакнување на обуката за дејствување во кризни состојби
Обука на раководни полициски службеници
за „Менаџирање и справување со кризни и
сложени безбедносни состојби“

МВР

Меѓуресорска
работна група
со Меѓународна
Агенција за
атомска
енергија

2017-2018

странски
донации

Проект: завршни активности за изработка на
"Интегриран план за подршка на нуклеарна
безбедност во РМакедонија“

МВР

Меѓуресорска
работна група
со Меѓународна
Агенција за
атомска
енергија

2017-2019

странски
донации

Стратешки план на МВР 2018-2020
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Потпрограма: „ Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на криминалистичите работи и
сузбивање на организиран криминал“
криминал
Активност

Одговорни Консултирани Временска
рамка

Финансии
Финансии

Развивање на капацитетите за водење на криминалистички истражувања
Обезбедување на пристап до бази на
податоци на институции надвор од МВР (АКН,
УЈП и др.)

МВР

Развивање на капацитетите за финансиски
истраги, преку примена на СОП за
финансиски истраги

МВР

Развивање на капацитетите на
организациските единици за општ и насилен
криминал, во однос на справувањето на
потешките облици на кривични дела

МВР

АКН,УЈП, УФР 2018-2020 буџет на МВР

УЈП, УФР

2017-2019 буџет на МВР

2018-2020 буџет на МВР

Зајакнување
Зајакнување на капацитетите на МВР за криминалистички истажувања
Унапредување на меѓуинституционална и
меѓународната соработка за водење на
заеднички истраги

МВР

Зајакнување на капацитетите на Централната
канцеларија за фалсификување на пари

МВР

ЦУ, УФП

2018-2018 буџет на МВР

Јакнење на капацитетите за справување со
корупцијата од среден и висок профил и
поврзаност со кривични дела од организиран
криминал

МВР

ДКСК, ЈО, ФП

2017-2019 буџет на МВР

Јакнење на соработката со ДКСК и други
Агенции во спречување, откривање и прогон на
корупцијата

МВР

ДКСК, ЈО, ФП

2017-2019 буџет на МВР

Зајакнување на капацитетите во борба против
тероризмот, подигање на свеста на граѓаните за
препознавање на заканите од тероризам,
превенирање на можни терористички напади и
подигање на свеста кај сите полициски
службеници во БЈБ за важноста на превенцијата

МВР

2017-2019 буџет на МВР

Утврдување на индикатори за
идентификација на можни носители на
терористички активности и нивно следење,
како и утврдување на индикатори за
идентификација на можни цели на напад

МВР

2017-2018 буџет на МВР

Анализа на ризици од трговија со луѓе и
криумчарење мигранти

МВР

2017-2019 буџет на МВР

Спроведување на Акцискиот план во врска со
Национална стратегија за борба против
дрогата

МВР

Стратешки план на МВР 2018-2020

Меѓународни
организации,
Амбасади, ЈО;

МДК за борба
против
недозволено
производство,
трговија и
злоуоптреба на
дрога

2017-2019 буџет на МВР

2017-2019 буџет на МВР
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Зајакнување на капацитетите на МВР за крималистичко разузнавачка анализа
Креирање процедури за соработка меѓу МВР
и Управата за извршување санкции

МВР

Развој на институционалните, оперативните
и материјално– техничките капацитети

МВР

Управа за
извршување
санкции

2017-2019 буџет на МВР

2018-2019 буџет на МВР

Зајакнување на капацитетите на НКЦ
Н КЦ за организиран и сериозен криминал
Разгледување и ревидирање на донесените
СОП за НКЦ заради прилагодување на
процесот на работа

МВР

2018-2020 буџет на МВР

Обуки на вработените за размена на
информации и изработка на
аналитички продукти

МВР

2018-2020 буџет на МВР

Воспоставување на евиденции согласно СОП
преку развивање на информатитичко
решение или приклучување на проектот за
развој на ДМС (Document Management
system) на МВР;

МВР

2018-2020 буџет на МВР

Развој на софтверско решение за складирање
и обработка на податоци во НКЦ и развој на
ИТ инфраструктура

МВР

2018-2020 буџет на МВР

Проект „Унапредување
Унапредување на службата за криминалистичка техника согласно стандарите на ЕУ и
криминалистичко--технички испитувања и
акредитација на нови методи во Одделот за криминалистичко
вештачења“
Јакнење
Јакн ење на форензичките капацитети
Изградба на зграда заради подобрување на
капацитетите на организациските единици
за криминалистичко-технички испитувања и
вештачења

МВР

Институт за
акредитација

2017-2018

буџет на МВР
и странски
донации

Одржување на системот на квалитет по
стандард ISO/IEC 17025 и акредитирање на
нови методи во организациските единици за
криминалистичко-технички испитувања и
вештачења по стандард ISO/IEC 17025

МВР

Институт за 2017-2019 буџет на МВР
акредитација

Преземање мерки и активности заради
исполнување на предусловите за
акредитација по стандардот 17020 и 27001

МВР

Институт за 2018-2019
акредитација

буџет на МВР

МВР

2018-2019

буџет на МВР

Акредитација

Информатичка модернизација
Управување и одржување на електронски
систем за криминалистичко-техничка
евиденција на увиди, вештачења и други
активности кои се преземаат од страна на
организациските единици за
криминалистичка техника во МВР

Стратешки план на МВР 2018-2020
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Зајакнување на меѓународната полициска соработка и усогласување со ЕУ и Шенгенското
право
Учество во работните досиеја за анализа на
EUROPOL и договори за пристапување

МВР

2017-2019

буџет на МВР

Обезбедување на потребна ИТ поддршка

МВР

2018-2019

буџет на МВР

Проценка на потребите за упатување на
полициски аташеа во држави во земјите од
интерес и зголемување на бројот на
билатерални полициски офицери за врска
надвор од земјата и во меѓународните
организации

МВР

2017-2019

буџет на МВР

Пристап до сите национални бази на податоци
на персоналот на организациските единици за
меѓународна
полициска соработка и Бирото за врска на
РМакедонија во Европол и претставникот на
организациските единици за меѓународна
полициска соработка во Европол

МВР

2018-2019

буџет на МВР

Користење на алатките и сервисите на
меѓународните полициски организации (FIND,
ASF, iARMS, SIENA,итн.).

МВР

Меѓународните 2017-2019
полициски
организации

буџет на МВР

Зајакнување на капацитетите на МВР за компјутерски криминал и дигитална форензика
Воспоставување на Триаж систем за
одземена компјутерска опрема или носачи на
дигитални докази

МВР

Дефинирање Процедури за обезбедување на
дигитални докази од Интернет и
Меѓународни Интернет сервис провајдери

МВР

Воспоставување на стандардни оперативни
процедури за ланец на сигурност на
електронските докази

МВР

Изготвување на Национална стратегија за
компјутерска безбедност

МВР

2018-2019

буџет на МВР

ЈО

2017-2018

буџет на МВР

ЈО

2017-2018

буџет на МВР

2017-2019

буџет на МВР

2017-2018

буџет на МВР

Влада на РМ

Техничко опремување на единиците
Изработка Елаборат со технички
спецификации за материјално-технички
средства и опрема

Стратешки план на МВР 2018-2020
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Потпрограма: „ Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на полициските работи од општа и
посебна надлежност и за унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата“
Ј акнење на капацитети
капацитетите
тите на Секторите за внатрешни работи и полициските станици од општа
и посебна надлежност
Изградба на полициските станици од општа
надлежност согласно утврдените приоритети
од страна на работна група

2018-2020 буџет на МВР

Изградба на нови згради на секторите за
внатрешни работи согласно утврдените
приоритети од страна на работна група

2018-2020 буџет на МВР

Реновирање на постоечките згради на три
сектори за внатрешни работи согласно
приоритетите од страна на работна група

2020-2020 буџет на МВР

Јакнење на капацитетите на полициските станици од општа и посебна надлежност во
просториите за разговор со деца жртви и за лица задржани во полициските станици
Реконструкција на простории за децадеца -жртви
Реконструкција на простории за разговор со
деца жртви на кривично дело согласно
утврдените приоритети од работна група

МВР

2018-2020 буџет на МВР

Реновирање на просториите за задржување на лица во полициските станици
Проценка на состојбата, изработка и
одобрување на Извештај за констатирана
состојба и предлог мерки за подобрување на
условите во просториите за задржување на
лица

МВР

2018-2018 буџет на МВР

Реконструкција на просториите за
задржување согласно утврдени приоритети
од страна на работна група

МВР

2018-2020 буџет на МВР

Формирање на оперативни комуникациски
центри на ниво на секторите за внатрешни
работи

МВР

2017-2019 буџет на МВР

Дефинирање на улога и задачи на вработените
во оперативниот комуникациски центар

МВР

2017-2019 буџет на МВР

Набавка и инсталирање нова и современа
технологија за потребите на
комуникациските центри

МВР

2017-2019 буџет на МВР

Проект:„Оперативен комуникациски центар“

Зајакнување на капацитетите за унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата
Зајакнување на материјално–техничките
капацитети на организациските единици за
сообраќајни работи во БЈБ (радари и алкомери)

МВР

2018-2019 буџет на МВР

Развивање и соработка на организациските
единици за сообраќајни работи со службите
за контрола и регулирање на сообраќајот од
регионот и соседните земји

МВР

2017-2019 буџет на МВР

Стратешки план на МВР 2018-2020
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Проект: „Видео надзор на место за контрола
на возила и возачи“

МВР

2017-2019 буџет на МВР и

Проект: „Електронски записник од увид во
сообраќајна незгода“

МВР

2017-2019 буџет на МВР

странски донации

Потпрограма: „Јакнење
Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на граничното управување и
миграција“
миграција
Унапредување на прекуграничната полициска соработка
Подобрување на функционирањето на
заедничките контакт центри за полициска
соработка

МВР

МНР

2017-2019 буџет на МВР

Подобрување на соработката со РГрција

МВР

МНР

2017-2018 буџет на МВР

Унапредување на соработката и
координацијата со FRONTEX

МВР

МНР

2017-2019 буџет на МВР

Справување со новите предизвици и облици на загрозување
Поинтензивна размена на податоци и
информации, со граничните служби на
соседните и останатите европски држави

МВР

Одржување специјализирани обуки за
персоналот на гранична полиција
Развивање на капацитети за прифат и
сместување на привремено задржани
странски државјани согласно барањата и
стандардите на ЕУ
- (Подобрување на условите за престој во

МНР

2017-2019

буџет на МВР

МВР

2017-2019

буџет на МВР

МВР

2017-2019

Странски
донации

сегашниот објект на ПЦС Гази Баба, изградба
на нов објект, ажурирање на стандардните
оперативни процедури за функционирање на
ПЦС согласно новите услови на терен и ЕУ
новитети во оваа област)
Зајакнување на оперативните капацитети и зголемување на ефикасноста во работењето на
припадниците на граничната полиција
Зајакнување на оперативната ефективност
преку подобрување на можностите за
откривање, пресретнување, мобилност и
реакција

МВР

2017-2019

буџет на МВР

Подобрување на оперативните капацитети на
Мобилната единица за поддршка

МВР

2017-2019

буџет на МВР

Подобрување и зајакнување на капацитетите за
проверка на патни документи во согласност
со барањата и најдобрата практика на ЕУ

МВР

2017-2019

буџет на МВР

Оптимизирање на организациската структура и
подобрување на инфраструктурата

МВР

2017-2019

буџет на МВР

Развивање и зајакнување на капацитетите за
ефективно и ефикасно користење на човечките
и техничките ресурси во Организациската
единица за гранични работи и миграции и
Регионалните центри за гранични работи

МВР

2017-2019

буџет на МВР

Стратешки план на МВР 2018-2020
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Потпрограма: „Јакнење на капацитетите на специјализираните полициски служби“
Зајакнување
Зајакну вање на капацитетите на организациските единици за обезбедување и заштита на
одредени личности и објекти
Организирање специјализирани обуки за
обучувачи и персоналотМВР

МВР

2017-2018

буџет на МВР

Воспоставување интегриран видео
мониторинг систем поврзан со ЦУ и
контрола на сообраќајот и видео
мониторинг системите за објектите кои МВР
ги обезбедува

МВР

2017-2019

буџет на МВР

Набавка на возила за ескортно
обезбедување, специјални (блиндирани)
патнички и теренски моторни возила и
моторцикли

МВР

2017-2019

буџет на МВР

МВР

2017-2019

буџет на МВР

Набавка на специјализирана опрема

Зајакнување на капацитетите на организациските единици за специјални полициски
операции
Организирање специјализирани обуки

МВР

2017-2018

буџет на МВР

Набавка на возила за специјални и посебни
намени со конкретна спецификација
согласно намената, потребите и задачите

МВР

2018-2019

буџет на МВР

Материјално-техничко доопремување и
модернизирање со современа специјална
опрема и вооружување

МВР

2018-2019

буџет на МВР

Реконструкција и реновирање на објекти кои
ги користат организациските единици

МВР

2018-2019

буџет на МВР

Изградба на инфраструктура ипоставување
контејнери за чување на опрема

МВР

2018-2019

буџет на МВР

Набавка на возила за специјални и посебни
намени со конкретна спецификација

МВР

2018-2019

буџет на МВР

Зајакнување на капацитетите на Организациската единица за воздухопловни единици
Инфраструктурни активности за
зголемување на висината на постојниот
хангар или негова замена за сместување на
хеликоптери

МВР

2018-2019

Обнова на флотата на хеликоптерите во
Хеликоптерската единица за полициски
намени, врз база старо за ново

МВР

2018-2020 буџет на МВР

Набавка на моторни возила

МВР

2018-2019

буџет на МВР

буџет на МВР

Зајакнување на капацитетите на Аеродромска
Аеродромска полициска база
Материјално–техничко опремување, набавка
на возило

МВР

2018-2019

буџет на МВР

Унапредување на безбедноста на АПБаза

МВР

2018-2019

буџет на МВР

Стратешки план на МВР 2018-2020
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Зајакнување на капацитетите на организациските единици за службени кучиња
Иницијатива за носење Одлука на стратешко
ниво за превземање на ЦОДК при АРМ и
преоѓање во рамките на МВР (боксови)

МВР

2017-2019

буџет на МВР

Зајакнување на материјално техничките
капацитети на организациските единици за
службени кучиња

МВР

2018-2020 буџет на МВР

Отворање на организациски единици за
службени кучиња на регионално ниво
(децентрализирање) и тоа во Штип, Струмица
и Охрид

МВР

2017-2019

буџет на МВР

Набавка на едно специјализиранo возилo
патничко моторно возило за транспорт на
тимовите со службени кучиња

МВР

2018-2019

буџет на МВР

II ПРОГРАМА „ Национална безбедност и борба против тероризмот “
Активност

Дооформување
на
системот
антитерористичка заштита на објекти

Одговорни Консултирани Временска
рамка

Финансии

на

МВР

2018-2019

буџет на
МВР

Материјално-техничко
опремување
на
организациските единици за антитероризам
и деминирање

МВР

2018-2019

буџет на
МВР

Воспоставување на билатерална соработка со
безбедносни служби на други земји

МВР

2018-2020

буџет на
МВР

Соработка со Европол, CTI и други
безбедносни структури/ организации

МВР

2018-2020

буџет на
МВР

Национална стратегија на РМакедонија за
борба против тероризмот

МВР

2018-2018

буџет на
МВР

Национална стратегија на РМакедонија за
превенција од радикализација и насилен
екстремизам

МВР

2018-2018

буџет на
МВР

Стратешки план на МВР 2018-2020
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III ПРОГРАМА „УНАПРЕДУВАЊЕ
„УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ФУНКЦИИ НА МВР“
Потпрограма: „Воведување систем за управување со документи (DMS)“
Активност

Одговорни Консултирани Временска
рамка

Финансии

Проект: „Документ
менаџмент систем“
„
-испорака на софтверски лиценци
-инсталација на апликативното решение
-прилагодување на софтверите кон барањата на
корисникот
-обука на корисниците на системот
-тестирање и примопредавање на решението за
продукциска работа

МВР

2017-2019

буџет на
МВР

Потпрограма: „Управување
Управување со човечки ресурси“
Имплементирање на одредбите од Законот за
внатрешни работи кои се однесуваат на
електронско пријавување по јавен оглас

МВР

2017-2019

Воведување на родова перспектива во
програмите и буџетите на буџетските
корисници на централно и локално ниво

МВР

Зајакнување на институционалните механизми
и градење на капацитети за вклучување на
родовата перспектива во креирањето на
политики и програми и соодветни буџети

МВР

2017-2018

Применување на рамноправна родова
застапеност

МВР

2017-2019

Задолжителна континуирана обука за
практично полициско постапување

МВР

2018-2019

Унапредување на единиците одговорни за
обуки во МВР

МВР

2017-2019

Подобрување на квалитетот на програмите за
обука

МВР

2017-2018

МТСП

2017-2020

Проект „Управно надзорни работи“
Подобрување соработката со повеќе институции
за размена на податоци преку воведување на
регистар на возила

МВР

Сервисна ориентација на Организациската
единица за оружје, експлозиви и опасни
материи - МВР, агенции за обезбедување и
детективска дејност кон правните лица кои
вршат соодветни дејности

МВР

2017-2018

Проект: „Олеснување на пристапот до
документи“

МВР

2017-2018

Проект: „Полесно до личен документ“

МВР

2017-2018

Проект: „Лична карта во вашиот дом“

МВР

2017-2018

МТВ, ЦУ и
УЈП

2017-2018

Реализација на проекти

Стратешки план на МВР 2018-2020
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Потпрограма: „Зајакнување на капацитетите за внатрешна контрола, професионални
стандарди и спроведување на антикорупциска програма“
Воспоставување професионална служба и
почитувaње на човекови права

МВР

2017-2018

Имплементација на Прирачникот за
полициски интегритет

МВР

2017-2018

Проект: „Јакнење на почитувањето на
човековите права при полициското
постапување“

МВР

2017-2018

странски
донации

Реализација на Планот за откривање на
корупцијата, незаконско и непрофесионално
постапување

МВР

2017-2018

буџет на
МВР

Воведување на превентивни програми за
спречување на корупцијата во МВР

МВР

2017-2018

буџет на
МВР

Соработка со служби од соседните земји и
ЕПАК

МВР

2017-2018

буџет на
МВР

Транспарентност во работењето

МВР

2017-2018

буџет на
МВР

Антикорупциска потпрограма

Потпрограма:„Надградба
„Надградба на телекомуникациски и информатички систем во МВР“
Проект „Воспоставување ИКТ центар за континуитет во работењето и опоравување од
катастрофа“
Изработка тендерско досие за градежни
работи

МВР

Изведување на градежни работи и технички
прием на градбата

Надворешни
консултанти

2017-2018

ЕУ фондови

МВР

2017-2019

ЕУ фондови

Изработка на тендерско досие за набавка и
инсталација на опрема

МВР

2017-2019

ЕУ фондови

Набавка и инсталација на опрема

МВР

Надворешни
консултанти

2018-2019

Проект:„Мрежна
„Мрежна инфраструктура за IP телефонија и миграција на телефонски централи во
VoIP “
Набавка на опрема

МВР

2017-2018

Инсталација на опремата

МВР

2017-2018

Технички прием на опремата

МВР

2017-2018

Проект:„Уреди
„Уреди за климатизација на систем сали “
Инсталација на нови индустриски клима
уреди

МВР

2017-2018

Спецификација на проект за резервно
агрегатско напојување

МВР

2017-2018

Набавка на нов дизел агрегат за резервно
напојување

МВР

2017-2018

Проект: „Резервно напојување на систем сали“
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Проект: „Изградба на отворена ИНТЕРНЕТ мрежа“
Спецификација на опремата

МВР

2018-2020

Инсталација на опремата од II фаза

МВР

2018-2020

Обука на корисниците и технички прием на
опремата од II фаза

МВР

2018-2020

Набавка на опрема за II фаза

МВР

2017-2019

Инсталација на опрема од II фаза

МВР

2018-2020

Технички прием на опрема од II фаза

МВР

2018-2020

Набавка на опрема за III фаза

МВР

2018-2020

Инсталација на опрема од III фаза

МВР

2018-2020

Технички прием на опрема од III фаза

МВР

2018-2020

Проект: „Оптичка мрежа на МВР“

Проект „Модернизација на информациониот систем на МВР“
Спроведување на постапка за набавка

МВР

2017-2018

Реализација на проектот

МВР

2017-2018

Обука на вработени за работа на новата
платформа

МВР

2017-2018

Систем за управување со log информации на апликативно и телекомуникациско ниво
Планирање на Log Management систем

МВР

ДЗЛП

2018-2018

Спроведување на јавна набавка

МВР

Имплементација на систем за Log
Management

МВР

Избран
понудувач

2018-2018

Обука на вработени за користење на новиот
систем

МВР

Избран
понудувач

2018-2018

2018-2018

Проект: „Подигање на нивото на заштита на информатичкиот систем„
Потпроект: „Систем за управување со
идентитет и пристап на корисниците до ИТ
системите на МВР -Identity and Access
Management“

МВР

Планирање на безбедносни мерки и
механизми кои дозволуваат пристап до
податоци и ИТ услуги само на овластени и
автентични корисници

МВР

Обука на стручен кадар за Identity and Access
Management

МВР

Прилагодување на постојните апликации на
новиот систем

МВР
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Потпрограма: „Интеграција во НАТО и безбедност на класифицирани информации“
Интеграција во НАТО
Обука за учество во мировни мисии и други
обуки

МВР

МНР, МОАРМ,

2017-2018

Обука на меѓународниот кризен менаџмент и
Националниот систем за менаџирање со
кризни состојби, координација и присуство на
вежби со останатите структури

МВР

ЦУК, МНР,
МО-АРМ

2017-2018

Имплементација на активностите поврзани
со Годишната Национална Програма за
членство РМакедионија во НАТО и за
исполнување на Партнерската цел Г1107

ЦУК,
МНР, МОАРМ,
МВР,
НАТО

2017-2018

Учество при изработка на проектни задачи за
физичка безбедност на објектите и
просториите и утврдување на безбедносни
зони за прием, размена, чување и
дистрибуција на класифицирани
информации и податоци

МВР

2017-2018

Изготвување на Оперативни процедури за
безбедност на системите

МВР

B&S
Consortium

2017-2019

Стандарди/потреби за е-систем:
криптографска заштита, контрола на
пристапот, следливост и други предуслови за
акредитација

МВР

B&S
Consortium

2017-2019

Спроведување на минималните стандарди за
безбедност на класифицирани информации
на централно и регионално ниво

МВР

Безбедност на класифицирани информации
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3.ЗАЕДНИЧКИ ФУНКЦИИ
3.1.КРЕИРАЊЕ НА ПОЛИТИКИ
Во функција на остварување на Стратешкиот план на МВР 2018-2020 ќе се преземаат активности
во насока на:
- преточување на политиките во нормативни акти, преку креирање нормативна регулатива на
министерството;
- подготвување и давање мислења по закони и прописи подготвени од страна на други
министерства;
- учество во процесот на транспонирање на правото на ЕУ при изработка на нормативната
регулатива на МВР;
- изработување информации и нивно доставување до Владата на РМакедонија;
- постапување по заклучоци донесени од Владата на РМакедонија;
- учество во изготвување на годишни програми на Владата на РМакедонија;
Преточување на креираните политики во нормативни акти и проекти преку кои успешно ќе се
остваруваат поставените приоритети и цели на Владата на РМакедонија, согласно Стратешкиот
план на МВР 2019-2021г.
Активности, согласно Стратешкиот план на МВР 2020-2022г.

2018

2019
2020

3.2.ПРИНЦИПИ
3.2.ПРИНЦИП И НА ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ
2018/
Заложби на министерството кон почитување на принципите на правична застапеност на другите
2018/
2020
етнички заедници базирани на квалитет, стручност и компетентност.
3.3.СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ
Организациската единица за стратешко планирање во МВР е основен носител на процесот на
изработка на тригодишен развоен Стратешки план.
Во функција на унапредување на процесот на стратешко планирање во тек е Проект за
информатичко-техничка поддршка за следење и евалуација на стратегии и проекти со кој се
планира изготвување на интегриран документ во кој детално ќе бидат утврдени дизајнот на идниот

работен процес, обемот и границите на системот, функционалните барања, како и финализирање
на софтверската апликација.

2018

2019/
2019 /
2020

Ќе се преземаат активности за изготвување Упатство и организирање обуки за користење на
софтверската апликација за следење и евалуација на реализацијата на стратегии и проекти во МВР.
Организациската единица за стратешко планирање во МВР ќе
се врши контрола врз
имплементацијата на Стратегијата за развој на полицијата 2016-2020г.
Во тек се активности за донесување на подзаконска регулатива со која ќе се утврди процесот на
постапување на организациските единици во МВР при изготвување на Стратешкиот план на МВР.
Организациската единица за стратешко планирање во МВР, како приоритет ќе се ангажира во
насока на ажурирање на актуелниот Стратешкиот план на МВР и изготвувањето Нацртстратешкиот план на МВР за наредниот период и заокружување на модерни системи на
стратешко планирање и проектен менаџмент во МВР, како и дополнителни активности за негово
унапредување.
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3.4.ПРАВНИ РАБОТИ И УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
1.Нормативна
1. Нормативна дејност и имотноимотно- правни работи
Во однос на планираните прописи во надлежност на МВР, донесувањето на нови односно
ревидирањето на постојните закони, во најголем дел зависи од политиката на Владата на
РМакедонија, со конкретна динамика што ја утврдува Владата, како и од потребите на
организациските единици во министерството надлежни за нивна имплементација. Планираните
подзаконски прописи и интерни акти чие донесување произлегува од законите во надлежност на
МВР зависи од динамиката на донесување на законите, како и од потребите на организациските
единици во министерството надлежни за нивна имплементација.
2. Судски постапки и имотноимотно -правна заштита
Организациската единица надлежeна за водење на судски постапки и застапување на имотно
правните интереси на министерството, по поднесени тужби и заведени судски спорови за
повреда на права од работен однос, надомест на штети, и други основи на подрачјето на
територијата на РМакедонија, во кои како странка се јавува МВР на РМакедонија, во текот на
2018г. ќе продолжи со преземање дејствија во насока на имплементација и практична примена на
законските и подзаконските прописи и интерни акти од областа на надлежностите на МВР.

2018/
2018/
2020

3.Човечки ресурси
Во 2018г. во делот на управување со човечки ресурси ќе се реализираат следните активности:
- имплементација на законските одредби на Законот за внатрешни работи и Стратегијата за
управување со човечки ресурси 2014-2018г.;
- имплементација на системот за професионален и кариерен развој;
- имплементација на системот за управување со ефектот на работниците;
- изготвување Годишен план за обука во рамките на МВР за 2019г. и спроведување на истиот во
соработка со Центарот за обука;
- проектирање и воведување систем за самоучење на работниците во МВР;
- имплементација на софтверската програма за пополнување на барање за полагање на
приправнички испит по електронски пат;
- спроведување на обврските кои произлегуваат од Рамковниот договор при што во континуитет
ќе се следи застапеноста на припадниците на етничките заедници во МВР;
- имплементирање на донесените подзаконски акти во делот на оценувањето и полугодишното
интервју на овластените службени лица;
- воспоставување База на ментори, која ќе биде јавно објавена на веб-страницата на
министерството;
имплементација на Програмата за обука од страна на ментор.

3.5.ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ И УПРАВУВАЊЕ СО СРЕДСТВА
Организациска единица за финансиски прашања при МВР го координира процесот на
подготвување на Предлог-буџетот на министерството за наредната година и повеќегодишни
проекции на буџетот, врз основа на предлози добиени од раководителите, кои предлози се
усогласуваат со стратешките приоритети и приоритетни цели на министерството и со насоките
2018
дадени од Министерството за финансии. Организациска единица за финасиски прашања има
улогата на координатор во спроведување на финансиското управување и контрола со иницирање
на конкретни предлози, совети или изнаоѓање конкретни решенија и врши следење на
целокупната финансиска реализација на буџетот во текот на буџетската година, како и водење на
сметководствена евиденција за негово извршување.
2019/
2019 /
Согласно Буџетот на МВР на РМакедонија за реализација на стратешките програми за 2019г.
2020
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3.6. УПРАВУВАЊЕ СО ИНФОРМАТИЧКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
Организациска единица за информатика и телекомуникации согласно потребите за развој на
министерството, ќе ги презема следниве активости:
• климатизација на систем сали и резервно напојување на систем сали;
2018
• редизајн на Регистерот на моторни возила;
• единствен систем на номенклатури;
• електронска лична карта;
• подигање на нивото на заштита на информатичкиот систем.
2019
Имплементација на проекти, како и Предлог за нови стратешки проекти: „Воспоставување на
класифицирана компјутерска подмрежа“ (кој е планирано да се реализира во соработка со
организациска единица за безбедност на информации) и „Широко појасни податочни радиокомуникациски системи“, чија временска рамка е 2018г.-2020г.
2020
Имплементација на проекти.
3.7
3.7. НАЦИОНАЛНА ИПА ПРОГРАМА
ИПА 2012-,,Јакнење на националните капацитети за борба против организираниот криминал и
корупција“
Целта на овој проект е зголемување на оперативната ефикасност на агенциите за спроведување
на законот за сузбивање на сериозен и организиран криминал и подобрување на механизмите и
меѓуинституционалната соработка за превенција и репресија на корупцијата.
Во текот на 2018г. планирано е да се продолжи со практична имлементација на проектот до
неговото завршување во мај 2018г.
ИПА 2013-,,Набавка на опрема за институциите од областа на правда и внатрешни работи“
Целта на овој проект е набавка на опрема за потребите на Министерство за правда, МВР,
Финансиска полиција, Управа за финансиско разузнавање, Царинска Управа, ЈО и Агенција за
управување со одземен имот.
Договорот за набавка е потпишан во декември 2017година, а со тоа продолжува и неговата
практична примена и имлементација во 2018година.
ИПА 2013 - ,,Воспоставување на ИКТ Центар за опоравување од катастрофи и обезбедување на
континуитет со работата’’
2018

Целта на овој проект е изградба на на ИКТ Центар за опоравување од катастрофи и обезбедување
на континуитет со работата кој ќе обезбеди континуитет со работата и зачувување на податоците
во случај на можни природни или катастрофи предизвикани од страна на човечки фактор.
Во декември 2017 година потпишан е Договор за градежни работи, а во 2018 година планирано е
да се продолжи со практична имплементација на проектот.
- „Супервизија на градежни работи за Воспоставување на ИКТ Центар за опоравување од

катастрофи и обезбедување на континуитет со работата’’

Целта на овој проект е вршење на надзор во вршењето на градежните работи за изградба на ИКТ
Центарот за опоравување од катастрофи и обезбедување на континуитет.
Во текот на 2018г. се очекува да продолжат активностите за имплементација на проектот.
ИПА II 20142014-2020
ИПА 20142014 ,,Понатамошно зајакнување на капацитетите за истраги и увид на лице место“
Целта на овој проект е да се зајакнат капацитетите во борба против организираниот и класичниот
криминал со што ќе се надградат капацитетите за истраги на лице место преку воспоставување
на нова организациона структура, воведување на нови методи и стандарди за собирање и
транспорт на доказите од местото на настанот и исполнување на предусловите за акредитација
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на форензичките лабаратории.
Во текот на 2018г. планирано е да се продолжи со практична имплементација на проектот.
ИПА 2014
2014 ( Фаза 2) – „Воспоставување на систем за опоравување од катастрофи и обезбедување

на континуитет во работењето“

Целта на овој проект е развивање на инфраструктура и процедури неопходни за функционирање
на ИКТ центарот за опоравување од катастрофи и обезбедување на континуитет во работењето.
.
Во текот на 2018г. се очекува да се потпише договорот
по што ќе следи практична
имплементација на проектот.
ИПА 2016-„
2016 Миграции и азил, гранично управување, борба против тероризам и организиран

криминал“

2019

2020

Целта на проектот подобрување на безбедноста на граѓаните и обезбедување на владеење на
правото преку зајакнување на ефективноста и ефикасноста на институциите во областа на
граничното управување, справувањето со миграциските текови и борбата против тероризмот и
организираниот криминал. Ваквата цел ќе се реализира преку следните компоненти:
1. Јакнење на граничното управување- со поткомпоненти:
- градење на капацитеите на релевантгните инснтитуции во областа на миграцијата, азилот и
трговијата со луѓе;
- изградба на прифатен центар;
- усогласување на националните системи со ЕУ и Шенген системот за гранично управување;
- воспоставување на повикот 122 за итни случаи и дополнителна надградба на ТЕТРА системот и
имплементација ТЕТРА IV.
2. Јакнење нна капацитетите за борба против организиран криминал и тероризам-со
поткомпоненти:
- градење на националните капацитети за борба против тероризмот и радикализација;
- изградба на нова лабараторија за форензичко вештачење и нејзина акредитација со ISO 17025
сертификат;
- градење на институционалните капацитети на истражните центри.
Во текот на 2019г. предвидено е продолжување на имплементација на активностите од следните
проекти:
1. ,,Понатамошно зајакнување на капацитетите за истраги и увид на лице место“-ИПА 2014;
2. ,,Воспоставување на систем за опоравување од катастрофи и обезбедување на континуитет во
работењето (Фаза 2“)- ИПА 2014 и
3. ,,Миграции и азил, гранично управување, борба против тероризам и организиран криминал“ИПА 2016
Во текот на 2020г. се очекува да продолжи имплементацијата на проектите предвидени во рамки
на ИПА програмата за 2016г
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