
 
АКЦИСКИ ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА 

АНТИКОРУПЦИСКАТА ПРОГРАМА ЗА 2012 ГОДИНА 
 
 
 

Р.бр.  
Активност 

Рок на реализа-
ција 

Задолжена 
Организациона 

единица 

 
Индикатор на успех 

 
1. 

 
Вработување во 
Министерството 
согласно 
пропишаните 
стандарди;  

 

 
Конти- 

нуирано во текот 
на 2012 година 

 
Сектор за правни 

работи и 
управување со 
човечки ресурси 

 
Намалување на незаконско 

и непрофесионално 
постапување на 
вработените 

 
 

 
 

2. 

 
Континуирана 
обука  на 
вработените во 
Министерството и 
полицијата 

 
Континуирано во 
текот на 2012 

година 

 
 

Центар за обука 

 
 
Законито постапување на 
припадниците на 
Министерството 

 
 

3. 

 
Обука на 
полициските кадри 
кои се 
спротивставуваат 
на корупцијата; 

 

 
Конти- 
нуирано 

во текот на 2012 
година 

 
Непосредните 
старешини на 

организационите 
единици во МВР 

 
Доследна примена на 
Етичкиот полициски 
кодекс и Законот за 

полиција 
 

 
 
 

4. 

 
Воведување на 
превентивни 
програми за 
спречување на 
корупцијата во 
Министерството и 
полицијата; 

 

 
Конти- 
нуирано 

во текот на 2012 
година 

 
СВКПС, Сектор за 

полиција и 
криминалистички 

работи  

 
Намалување на 

претставки за незаконско 
и непрофесионално 
постапување на 

вработените во МВР 

 
5. 

 
Доследно почитување 
на член 128 од ЗВР 

 
Тековно во 2012 

година 

 
СВКПС, БЈБ и УБК 

 
Намалување на 

политичкото влијание при 
полициско постапување 

 
 

 6. 
 

Јакнење на 
интегритетот, 

одговорност и кодекс 
на полициско 
однесување 

 
Тековно во 2012 

година 

 
СВКПС и Центар 

за обука 

 
Реализирање на изготвени 
програми за обука за 2012 

година 
 

 
7. 

 
Спроведување на 
систем на кариера 

 
Тековно во 2012 

година 

 
СПРУЧР, БЈБ И 

УБК  

 
Доследно почитување на 
предвидените процедури 
согласно Законот за 
внатрешни работи 



 
 8. 

 
Ефикасност и 
ефективност во 
работата на 
службите во составот 
на Министерството за 
внатрешни работи 

 
 

Тековно во 2012 
година 

 
 

Сите 
организациони 
единции во 

Министерството 
за внатрешни 

работи  

 
Намалување на 

претставки и поплаки од 
граѓани за коруптивно 

однесување 

 
9. 

 
Зајакнување на 
меѓуинституционална
-та соработка 

 

 
Тековно во текот 
на 2012 година 

 
 

СВКПС и  БЈБ  

 
Зголемување на процентот 

на ефикасноста на 
реализирани кривични дела 

 
10. 

 
Унапредување на 
меѓународната 
соработка во 
борбата против 
корупцијата; 

 

 
Тековно во текот 
на 2012 година 

 
СВКПС и Центар 
за сузбивање на 
сериозен и 
организиран 
криминал  

 
Намалување на 

административните 
бариери во борбата  
против корупцијата 

 
11. 

 
Спречување на судир на 
интереси при вршење 
на јавните 
должности; 
 

 
Тековно во текот 
на 2012 година 

 
 

СВКПС 

 
Зголемена соработка со 
ДКСК во спречување на 
судирот на инеретси 

 
12. 

 
Ширење на јавната 
свест кај граѓаните за 
штетноста од 
корупцијата 
 

 
Тековно во текот 
на 2012 година 

 
Сектор за односи 

со јавност и 
информации од 
јавен карактер и 
Одделенија за 
превенција 

 
Зголемување на свеста кај 
граѓаните за штетните 
последици од  корупцијата 

 
13. 

 
Транспарентност во 
работењето, значаен 
сегмент за спречување 
на корупцијата во 
Министерството за 
внатрешни работи; 

 
 

Тековно во текот 
на 2012 година 

 
 

Сектор за односи 
со јавност и 

информации од 
јавен карактер 

 
Запознавање на граѓаните 
со активности на МВР 

 
 
 
 

 
 

                                            МИНИСТЕР 
                                                                                     ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
                       м-р Гордана Јанкулоска 


