МИНИСТЕР ЗА
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

КАБИНЕТ НА
МИНИСТЕРОТ

ОРГАНИЗАЦИСКИ ЕДИНИЦИ
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО
КАБИНЕТ НА
ЗАМЕНИКОТ НА
МИНИСТЕРОТ

ЦЕНТАР ЗА
ИНФОРМАТИКА,
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
И ИНФОРМАЦИСКА
БЕЗБЕДНОСТ

ОДДЕЛ ЗА ФИНАНСИСКИ
ПРАШАЊА

ОДДЕЛ ЗА ПРАВНИ
РАБОТИ, СУДСКИ
ПОСТАПКИ И
УПРАВУВАЊЕ СО
ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

ОДДЕЛ ЗА ОПШТИ И
ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ

ОДДЕЛ ЗА ПРЕКРШОЦИ

ОДДЕЛ ЗА ВНАТРЕШНА
КОНТРОЛА,
КРИМИНАЛИСТИЧКИ
ИСТРАГИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ
СТАНДАРДИ

ОДДЕЛ ЗА ЕВРОПСКA
УНИЈА И
МЕЃУНАРОДНА
СОРАБОТКА

ОДДЕЛ ЗА ОДНОСИ СО
ЈАВНОСТ И
ПРОТОКОЛАРНИ РАБОТИ

ЦЕНТ АР ЗА ОБУКА

ЕДИНИЦА ЗА СТРАТЕШКО
ПЛАНИРАЊЕ,
СТАНДАРДИ И КОНТРОЛА
НА КВАЛИТЕТ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА
ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

ОДДЕЛ ЗА ГРАЃАНСКИ
РАБОТИ

КАБИНЕТ НА
ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР

БИРО ЗА
ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ
ЗАМЕНИК НА
ДИРЕКТОРОТ НА БЈБ

Единица за стратешко
планирање, стандарди и
контрола на квалитет

Сектор за полициски
работи од општа и посебна
надлежност

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРИ

СЕКТОРИ ЗА

ЗА ГРАНИЧНИ РАБОТИ

ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР
ЗА ГРАНИЧНИ РАБОТИ СЕВЕР

СВР СКОПЈЕ

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР
ЗА ГРАНИЧНИ РАБОТИ ЗАПАД

СВР БИТОЛА

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР
ЗА ГРАНИЧНИ РАБОТИ - ЈУГ

Единица за криминалистичко
разузнавачка анализа

Единица за прекуграничен
криминал и миграции

Одделение за правни работи

Единица за крвни и
сексуални деликти

Единица за прикриени
човечки извори на
информации

Единица за меѓународна
соработка и заеднички
операции

Одделение за заштита на
лични податоци

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР
ЗА ГРАНИЧНИ РАБОТИ ИСТОК

СВР ОХРИД

Единица за сообраќајни
работи и превенција

СВР СТРУМИЦА

Мобилна единица за
безбедност на сообраќајот на
патиштата

Сектор за управување
со човечки ресурси и обуки

Сектор за гранична
контрола и подршка

Единица за економски
криминал

Единица за стратешка
анализа

Единица за гранични
проверки и граничен надзор

Единица за борба против
корупција

Единица за статистичко
истражување и
документирање

Единица за поддршка

Сектор за недозволена
трговија со дроги оружје и
опасни материи

Единица за сообраќајно
инженерски работи

СВР ТЕТОВО

Сектор за стратешка
анализа и извештаи

Сектор за економски
криминал и корупција

Сектор за сообраќајни
работи

СВР КУМАНОВО

Сектор за
правни работи и заштита на
личните податоци

Сектор за гранични
операции

Единица за имотен и насилен
криминал

Единица за јавни собири и
спортски натпревари
Единица за подготовка и
постапување во сложена
безбедносна состојба и
кризна состојба

Сектор за известување
и координација на
состојби

ОДДЕЛ ЗА ЗАЕДНИЧКИ
РАБОТИ И УПРАВУВАЊЕ
СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

ОДДЕЛ ЗА ГРАНИЧНИ
РАБОТИ И МИГРАЦИИ

Сектор за
криминалистичко
разузнавање и анализа

Сектор за општ и насилен
криминал

Единица за јавен ред и мир и
превенција

СВР ВЕЛЕС

ОДДЕЛ ЗА
КРИМИНАЛИСТИЧКО
РАЗУЗНАВАЧКА
АНАЛИЗА И ИЗВЕШТАИ

ОДДЕЛ ЗА
КРИМИНАЛИСТИЧКА
ПОЛИЦИЈА

ОДДЕЛ ЗА
УНИФОРМИРАНА
ПОЛИЦИЈА

Единица за странци и
реадмисија

Единица за недозоволена
трговија со дроги

Одделение за управување со
човечки ресурси
Одделение за обука и развој
на персоналот и застапеност
на заедниците и еднаквост на
половите
Oдделение за финансиски
работи

Мобилна единица за
компензаторни мерки

Единица за недозволена
трговина со оружје, опасни
материи и радиоактивен
материјал

СВР ШТИП

ЦЕНТРАЛНИ
ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБИ

Оддел за сузбивање на
организиран и сериозен
криминал

Оддел за заштита на
определени личности и
објекти

Одделение за подршка,
материјално-техничка
логистика и
документирање

Одделение за развој и
административно технички
работи
Отсек за комуникација и
координација

Сектор за прикриени
операции

Единица за прикриени
полициски службеници

Единица за следење на
комуникации

Единица за набљудување
следење и документирање

Единица за заштита на
сведоци

Отсек за техничка
поддршка и документација

Единица за трговија со луѓе
и криумчарење мигранти

Одделение за
противдиверзионо,
дефанзивно - електро
техничко обезбедување и
ПП заштита

Сектор за обезбедување на
личности

Единица за корупција

Единица за сериозен
криминал и тероризам

Единица за недозволена
трговија со дрога

Одделение за обезбедување
на Претседателот на РМ

Одделение за обезбедување на
Претседателот на Собрание на
РМ

Единица за обезбедување на
Претседателот на Влада на
РМ

Одделение за обезбедување на
министри, поранешни
претседатели на РМ и други
личности

Одделение за обезбедување
на странски делегации и
манифестации

Сектор за
криминалистичко
разузнавање и анализа
Единица за
криминалистичко
разузнавање и анализа

Одделение за превентивна
заштита

Одделение за хемиско биолошка и радијациска
заштита

Сектор за криминалистички
истраги

Единица за финансиски
криминал

Сектор за превентивно
обезбедување на личности
и објекти

Единица за прикриени
човечки извори на
информации

Одделение за претходница и
сообраќајно ескортно
обезбедување

Сектор за обезбедување на
објекти од државен интерес

Одделение за обезбедување
на Собрание на РМ

Одделение за обезбедување на
Влада на РМ

Одделение за обезбедување
на министерства

Одделение за обезбедување на
резиденцијални објекти и други
објекти од државен интерес

Сектор за обезбедување на
ДКП, објекти од посебно
значење и обезбедување на
возови

Одделение за обезбедување
на ДКП

Одделение за обезбедување на
објекти од посебно значење и
обезбедување на возови

Отсек за обезбедување на
возови

Оддел за
воздухопловни
единици
Хеликоптерска единица за
посебни намени
Одделение за техничко
одржување хеликоптери
за посебни намени
Хеликоптерска единица
за полициски намени
Одделение за техничко
одржување хеликоптери
за полициски намени

Оддел за специјални
полициски операции
Единица за
обука и поддршка
Единица за
брзо распоредување
Единица за специјални
задачи

Оддел за
криминалистичко технички испитувања
и вештачења
Сектор за
криминалистичка
идентификација на лица
Одделение за криминалистичка
регистрација и идентификација
на лица
Одделение за траги од папиларни
линии и прием и селекција на
биолошки материјал

Сектор за меѓународна
полициска соработка

Сектор за компјутерски
криминал и дигитална
форензика

Одделение за национално
централно биро - ИНТЕРПОЛ
Скопје

Одделение за истраги за
компјутерски криминал

Одделение за
ЕВРОПОЛ

Одделение за дигитална
форензика

Аеродромска полициска
база

Одделение
за потраги

Одделение за дактилоскопија

Одделение за биолошки
испитувања и ДНК
идентификација
Сектор за криминалистичколабораториски испитувања

Одделение за токсикологија
и дроги
Одделение за микро-траги
Одделение за
механоскопија и балистика
Одделение за испитување
спорни документи
Сектор за оперативна
криминалистичка техника

Одделение за анализа на
дигитална опрема и медиуми
Одделение за развој и
криминалистичко техничка
поддршка

Одделние за контрола и
управување со квалитет

ОРГАНОГРАМ
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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Единица за
службени кучиња

