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Почитувани,   

 

И оваа година Министерството за 

внатрешни работи подготви Стратешки 

план,  документ со кој визијата и 

програмата на владиниот тим се 

преточува во конкретни активности и 

применети политики.   

Министерството за внатрешни работи го 

прифати стратешкото планирање како 

современ и ефикасен начин за управување,  

преку кој ги дефинира стратегиите за 

остварување на своите приоритети и 

цели кои се во согласност со утврдените 

стратешки приоритети на Владата на 

Република Македонија. 

Министерството за внатрешни работи 

има целосно нова физиономија. Имено, 

новата организација го дефинира 

Министерството како политичко тело, 

задолжено за спроведување на владината 

политика во сферата на внатрешните 

работи. Бирото за јавна безбедност пак е 

носител и одговорно за пропишување на 

стандарди и процедури за постапување на 

полицијата, за експертски и генерален 

назор и контрола во работењето на 

полицијата во насока на оценување на 

нивната ефикасност и економичност во 

работењето. Ваквиот приод во 

дефинирање на Министерството, 

овозможува да се воспостават механизми 

на сеопфатна контрола над работата на 

полицијата. 

Со изработката на Стратешкиот план за 

периодот 2014-2016 год. МВР подготви 

соодветни политики и програми кои ќе 

обезбедат најефикасна употреба на 

ресурсите, насочени кон реализација на 

приоритетите и целите со што ке се 

подобрат ефективноста и ефикасноста 

во спроведувањето на политиките на 

министерството, евалуацијата и 

транспарентноста во трошењето на 

органичените буџетски средства. 

Со овој стратешки план Mинистреството 

ја оцени сопствената позиција, квалитет 

на работа и ги идентификуваше  

предизвиците и сопствените потенцијали. 

Министерството  во континуитетот 

продолжува со јасно дефинирана политика, 

која се темели на утврдените Владини 

приоритети, политики кои логично се 

надоврзуваат во низата активности 

насочени кон исполнување на преземените 

обврски за сериозни и сеопфатни реформи 

во целокупниот општествен систем, 

вклучително и во сферата на 

внатрешните работи. Исполнувањето на 

преземените обврски го гледаме како наша 

домашна задача, како клучен услов за 

исполнување на политичките критериуми 

на патот од асоцирањето на Република 

Македонија кон полноправно членство во 

НАТО и Европската Унија. 

Исто така, реализирањето на овој 

среднорочен Стратешки план, обезбедува 

целосно нова организација на 

Министерството и полицијата, која ги 

следи современите трендови на 

полициските системи на европскиот 

простор. Министерството се 

трансформира во класичен орган на 

државна управа без оперативни функции, 

додека полицијата со новата 

организациона поставеност и со нова 

методологија на работа, во целост ги 

апсолвира најдобрите европски полициски 
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практики, при што клучниот мотив е 

соработката со граѓаните, 

транспарентност, отчетност и 

економичност во работењето.  

Особено внимание во Стратешкиот план 

се посветува на обуките и создавање на 

систем за градење на кариера , кој ќе се 

темели на принципите на стручност, 

компетентност и резултати од 

работењето. За да може да 

профункционира еден таков заокружен 

систем, неопходно е да функционира и 

систем на квалитетна основна, 

специјализирана и менаџмент обука на 

сите нивоа во хиерархијата на 

полициската организација. 

Развојните цели, приоритети, визијата и 

мисијата на Министерството се 

дефинирани во Стратешкиот план. Тој се 

однесува на сите вработени во 

Министерството и полицијата, без 

исклучок. Секој поединец ни е неопходен на 

тој пат, бидејќи него мораме заедно да го 

изодиме. Токму затоа, ова мое обраќање 

сакам да биде разбрано како повик за 

мобилизација на сите капацитети и 

потенцијали со кои располага 

Министерството за внатрешни работи, 

да ги разгледуваат 

можностите,алтернативите за 

спроведување на планот,да го следат 

самото спроведување и целосно да бидат 

посветени на постигнување на 

резултатите  и сите заедно да 

зачекориме по патот на иднината, кој води 

во ЕУ и НАТО.  
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Стратешкото планирање на министерството не е само законска обврска, туку е основен предуслов за 
обезбедување на континуитет во спроведувањето на политиките и долгорочните стратешки приоритети 
и цели на Владата на Република Македонија во сферата на внатрешните работи.  

Стратешкиот план на Министерството за внатрешни работи за периодот 2014 – 2016 год. го  трасира 
развојниот пат преку дефинирање на активности, чија реализација води до остварување на 
краткорочните, среднорочни и долгорочни приоритети и цели на министерството.  

Процесот на стратешкото планирање без исклучок секогаш започнува со утврдување на мисија, која ги 
дефинира главните задачи на министерството односно зошто всушност постоиме како институција. 

Наредниот чекор е дефинирање на визија, која покажува каде би сакале да стигнеме при што ни дава 
ориентација за посакуваната иднина. 

Врз основа на реална и непристрасно поставена релација помеѓу мисијата (каде сме во моментов) и 
визијата (каде би сакале да бидеме), министерството креира стратешки цели. Стратешките цели се така 
креирани што нивното достигнување треба автоматски да влијае, односно да ја креира посакуваната 
промена односно визијата. Стратешките цели може да ги дефинираме како конкретно опишани 
квалитативни или квантитативни состојби, кои се стремиме да ги достигнеме во временската рамка на 
стратешкото планирање. Откако се дефинирани целите, се преоѓа на наредната фаза која го покажува 
патот, односно начинот на кој ќе се достигнат целите. 

По утврдувањето на стратегијата за остварување на посакуваните цели се креира временската рамка со 
буџетот, за најпосле во последната фаза но не и незначајна, да се изготват механизми за следење и 
евалуација на целиот процес. 

Завршувањето на процесот, односно остварувањето на утврдените стратешки приоритети на 
министерството  ќе доведе до етаблирање на целосно нова организациона структура на Министерството 
и полицијата, кои своите функции ќе ги остваруваат според нова методологија на работа, компатибилна 
и соодветна на најдобрите практики на европските полиции и нивните заеднички стандарди. 

1.0.ВОВЕД 
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Доминантен принцип во полициското работење ќе биде принципот на community policing, што подразбира 
продлабочена соработка на полицијата со локалните задници, заедничко идентификување на 
проблемите и  взаемен активен ангажман во нивното надминување. Со  ваквата поставеност полицијата 
ќе се фокусира на превенцијата, на факторите што ги предизвикуваат и поттикнуваат криминалните  

 

однесувања. Тоа е процес во кој ќе дојде до промена на свеста на полициските службеници за нивната 
улога во спроведувањето на законот. 

Согласно наведеното, Стратешкиот план на Министерството за внатрешни работи ги содржи  
програмите, мерките и активностите во функција на остварување на дефинираните приоритети и цели. 
При неговата изработка користен е системски пристап, дефинирани се мерки и активности имајки ги 
предвид остварените досегашни резултати, нормативната рамка, расположливите човечки и финансиски 
ресурси. Јасно е лоцирана одговорноста, очекуваните резултати и временската рамка за остварување 
на планот. Приоритетите произлегуваат од стратешките приоритети на Владата на РМ и мисијата на 
Министерството. Во подготвување на Стратешкиот план учествуваа партиципиенти од органите во 
состав како и клучните сектори на Министерството, со што обезбедуваме како интерна така и екстерна 
транспарентност. Затоа Планот е разбирлив, јасен, реален, транспарентен и остварлив. 

Целиот процес на стратешкото планирање е со единствена цел, со нова организациона поставеност, со 
мерки и активности кои ќе се преземат, Министерството и Полицијата да се стават во оптимална 

функционалност и ефикасност. Пат кој нужно мора да се помине во насока на побрзо интегрирање на 
Република Македонија во големото европско семејство. Истиот мора да се изоди и покрај сите 
неизвесности, проблеми, отпори и слабости, бидејки со овој пат се трасира полициската структура и 
полициската методологија за идните генерации. 

Во креирање на овој Стратешки план беа користени сите искуства стекнати од претходно изготвените 
развојни документи, но клучна одредница беше Одлуката за утврдување на стратешки приоритети на 
Владата на Република Македонија, Националната програма за усвојување на правото на Европската 
Унија, како и преземените обврски што произлегуваат од Спогодбата за асоцијација и стабилизација на 
Република Македонија со Европската Заедница, Партнерството за пристапување и Охридскиот рамковен 
договор,
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Со кадровски развиена организациска структура и 

воспоставени партнерски односи со граѓаните и ЕУ 

стандарди, да овозможи безбедно живеење на луѓето 

 

 

Законита, стручна, и транспарентно ориентирана институција, 

која штитејќи ги слободите и правата на граѓаните ќе 

овозможи внатрешна безбедност и сигурност во државата 

 

 



 8 

 

 

SWOT анализата како техника за 

идентификување на силните и слабите страни, 

на предизвиците и  заканите е искористена со 

цел да се предвидат активности што треба да се 

превземат, да се подобрат силните страни, да се 

елиминираат слабостите, да се искористат 

предизвиците и да се оневозможи остварување 

на заканите или барем да се намали нивното 

влијание. При разработување на SWOT 

анализата треба да се земе предвид дека 

одредени слаби страни или закани, со наше 

правилно насочување можат да бидат 

претворени во силни страни и предизвици, кои 

Министерството може да ги искористи за 

подобрување и постигнување предност во 

севкупниот развој. SWOT анализата се 

искористи како корисна алатка со која е 

направено скенирање на внатрешните и 

надворешни влијанија, на опкружувањето во кое 

дејствува Министерството, како и неговите 

релации со останатите сегменти на системот за 

безбедност. И покрај сите предности на 

анализата мора да бидеме реални и да 

потенцираме дека при примена на оваа анализа 

која е пред се субјективна, постојат и одредени 

ограничувања, бидејки пооделни фактори сепак 

не можат целосно  да се предвидат. 

SWOT анализата претставува инструмент со 

помош на кој се испитуваат силните страни и 

слабости на Министерството за внатрешни 

работи наспроти можностите и ризиците од 

опкружувањето и претставува аналитичко 

средство со кое се прави првиот чекор во 

дефинирање на постојната и посакуваната 

состојба. Временската димензија е многу 

значаен фактор при изработка на оваа анализа, 

па во тој контекст силните страни и слабостите 

ги третиравме низ призма на сегашноста, 

втемелена на минатото, додека 

искористувањето на (предизвиците) можностите 

и елиминирањето на заканите (ризиците) ке ја  

претставуваат иднина на организацијата. Во 

рамките на  SWOT анализата, опсервирана е 

институцијата, нејзината внатрешна структура, 

надлежноста, одговорноста, силните и слабите 

страни, капацитетите - човечките и материјални 

ресурси и опрема со која располага,  условите за 

работа како и заканите и предизвиците со кои се 

соочува МВР во секојдневното работење. 

Бидејки е потребно мисијата, визијата и целите 

да се усогласат со вкупното опкружување, SWOT 

анализата токму ги чини успешни согледувањата 

на екстерните и интерните фактори. Истата би 

требало да се анализира и усогласува во текот 

на годината бидејќи денешните повеќе од 

турбулентни услови во работата понекогаш 

доведуваат и до брзи, непредвидливи и 

неочекувани промени. Со SWOT анализата ја 

утврдивме моменталната стратешка позиција на 

организацијата и се изврши согледување која 

стратегија надобро и најефикасно би одговарала 

на МВР, дали понудената стратегија може да се 

примени на адекватен начин и се овозможи да ја 

согледаме својата идна позиција-состојба. Во 

анализата пред се настојувавме податоците да 

бидат што е можно пообјективни, бидејки со 

“дотерување” на податоците би добиле 

погрешна и лажна слика и би се лажеле самите, 

што по правило никогаш не носи добри 

резултати. 

 

 

1.3.SWOT анализа 
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Историјата на државата и позитивната улога и 

препознатливоста на полицијата; 

Инкорпорирање на тековните вредности во добро 

структуирана полиција;  

Поседување на одржливи, ефикасни и ефективни 

институционални капацитети за гарантирање на 

безбедноста на граѓаните на целата територија на 

Република Македонија; 

Стручен, компетентен кадар со смисла за тимска 

работа и системски пристап во справување со 

безбедносните проблеми; 

Соодветни ресурси, опрема, бази на податоци, 

аналитички пристап во следењето на појавите и 

перманентна евалуација на организацијата и 

методологијата на работа; 

Создадена и надградена правна рамка за 

имплементација на Стратегијата за реформи во 

полицијата; 

Етаблиран Центар за обука, со донесени програми 

за основна и специјална обука на полициските 

службеници; 

Етаблиран Сектор за управување со човечки 

ресурси, со донесени програми за континуирана 

обука;  

Исполнети и ефективни европски стандарди за 

гранична контрола и гранично обезбедување; 

Подигнато ниво на превентивна работа и полициско 

работење во заедницата; 

Искуството во областа на безбедноста, традиција 

на полицијата во справување со сложени 

безбедносни проблеми; 

Располагање со ескперти во полициското 

работење; 

Постојана тенденција за подобрување на услугите 

кон граганите; 

Хиерархија заснована на објективни критериуми и 

дисциплина; 

Одважност и посветеност на персоналот; 

Можности и тенденција за воведување и користење 

Исполнување на преостанатите обврски од    

Договорот за стабилизација и асоцијација; 

Отпочнување на преговорите со ЕУ; 

Делегирање на задачите, правата, обврските, 

надлежностите и одговорностите; 

Подигање на менаџерските способности на сите 

нивоа во Министерството;  

Зголемување на транспарентноста на работењето; 

Воспоставување на современ систем на 

менаџирање со човечки и материјални ресурси; 

Доследна имплементација на системот на кариера 

во полицијата; 

Сведување на бројот на полициски службеници 

согласно Стратегијата за реформи во полицијата; 

Поттикнување и зголемување на мотивација и 

намалување на отпорот кон промени; 

Зајакнување на капацитетите за стратешко 

планирање и креирање на политики; 

Зајакнување на взаемна соработка мегу 

организационите единици во Министерството и 

полицијата; 

Целосна имплементација на обврските што ќе 

произлезат од измените во Кривичниот законик и 

Законот за кривична постапка; 

Следење и анализирање на актуелните 

мегународни случувања од аспект на 

безбедносните импликации и нивно превенирање; 

Зајакнување на соработката со сите институции 

задолжени за спроведување на законот; 

Зајакнување на соработката со Народниот 

правобранител и невладиниот сектор;  

Зголемена безбедносна култура и поддршка од 

граганите во областа на безбедноста; 

Поттикнување на развојот и опремувањето со ИТ 

технологијата; 

Подобрување на меѓународната регионална и 

билатерална полициска соработка; 

Силни страни: Предизвици: 



 10 

на висока технологија; 

Стабилна безбедносна состојба во Република 

Македонија. 

Поттикнување на интегративните процеси и 

процесите на партнерствата; 

 

 

Недоволна институционална култура во 

рамките на стратешкото планирање, 

креирањето долгорочни политики и 

управување со планираните процеси; 

Наследени реликти од минатото, полицијата 

да извршува законски прописи, ставени во 

надлежност на други државни органи; 

Потешкотии во прилагодување кон новите 

содржини и методи на работа на полицијата 

на одредени полициски службеници; 

Недоволна координација и соработка на 

капацитетите за стратешко планирање и 

креирање на политиките;  

Доволна  структура на системот на 

вреднување на трудот и резултати од 

работата; 

Неподготвеност на персоналот да учи и да ги 

промени стекнатите навики; 

Недоволно менаџерско искуство и отсуство 

на познавање на техники за водење на 

буџет, и на материјалните и кадровски 

ресурси; 

Зголемено оптоварување на 

функционирањето на администрацијата во 

безбедносните органи ; 

Недоволна обука за користење на 

информациската технологија и автоматските 

бази на податоци; 

Недостиг на соодветни материјално технички 

средства за извршување на полициските 

работи; 

Недостаток од континуирана обука на 

припадниците на полицијата; 

Лошо опремени и неодржувани објекти; 

Несоодветна распределба на персоналот; 

Негативното влијание на спорот со Грција, за името на 

Република Македонија, и  блокади на евро – атланските 

интеграции на нашата држава; 

Тероризмот и можното делувањето на поединци и групи 

со радикални ставови и барања; 

Економијата и нејзиното влијание на безбедноста; 

Појава на нови видови на криминал како резултат на 

развојот на ИТ технологија; 

Фискалните влијанија; 

Честото менување на регулативата и кратките рокови за 

нејзина имплементација;  

Затајување на системот за реализација на 

специјалистичка и континуирана обука; 

Меѓуетничките релации – запазување на квалитето, а не 

квантитетот при реализирање на принципот на правична 

етничка застапеност; 

Големиот одлив на стручен и компетентен кадар по 

основ на пензионирање, согласно Законот за внатрешни 

работи и по други основи; 

 

 

 

 

Слаби страни: Закани: 
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Како институција со изградена хиерархија, дисциплина, висока култура, свест и  

традиција, силно ќе ги почитуваме, негуваме и надградуваме следниве принципи и 

вредности: 

 

Ефикасно, ефективно и економично извршување на полициските 

работи 

 

Стручност, компетентност и резултати од работата, единствен 

услов за градење кариера во полицијата 

 

Техничко – технолошка опременост 

 

Одговорност и мотивираност на вработените 

 
Одговорност и мотивираност на вработените 

 
Соодветно планирање, развој и едукација на персоналот 

 
Соодветна и правична застапеност на граѓаните од сите етнички 

заедници во Република Македонија 

 
Функционирање на полицијата како сервис на граѓаните 

 
Бескомпромисна бoрба против корупијата и сите појавни облици на 

организиран криминал 

 
Унапредување на регионалната и меѓународната полициска 

соработка 

 
Утврдување на неполициски функции на Министерството и нивно 

разграничување од полициските надлежности 

 
Изградена хиерархија и висока дисциплина 

1.3.1. Принципи и вредности ринципи и вредности 
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Владеење на правото подеднакво за сите, што подразбира неселективна примена и спроведување на 

законот на објективен начин без разлика на расна, национална, политичка, верска или полова 

припадност и независно од социјалниот статус на граѓанинот. 

ЕДИНСТВО 
Се обезбедува изградба и функционирање на безбедносниот 

систем како компактна целина 

ЕФИКАСНОСТ 
Способност за идентификување на безбедносните проблеми и 

превземање на благовремени и соодветни мерки со цел за 

нивно брзо решавање, без несакани последици по безбедноста 

ЗАШТИТА НА 

ЧОВЕКОВИТЕ 

СЛОБОДИ И ПРАВА 

Примена на методологија на работа со која се гарантираат и 

остваруваат фундаменталните слободи и права на човекот и 

граѓанинот, кои се гарантирани со Уставот и законите на 

Република Македонија, како и со ратификуваните меѓународни 

документи 

СОВРЕМЕНОСТ Постојана надградба и развој на системот на безбедност 

1.3.2.Начела 
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СЕОПФАТНОСТ 
Се остварува со заедничко делување на сите чинители на 

безбедноста и употреба на сите законски расположиви мерки и 

активности 

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ 
Висок степен на стручност и компетентност на кадрите за 

извршување на работите на безбедноста 

ФЛЕКСИБИЛНОСТ 
Претставува способност за правовремено прилагодување на 

системот на безбедноста, како би можел да ги следи вкупните 

промени во општествениот систем 

ТРАНСПАРЕНТНОСТ 
Отвореност во работата и активностите кои се реализираат и 

остваруваат во системот на безбедноста 

КООПЕРАТИВНОСТ 

Соработка на сите субјекти задолжени за спроведување на 

законот, со останатите чинители на националниот систем на 

безбедност, но и со Народниот правобранител невладиниот 

сектор 

ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ 
Компатибилност на националниот систем на безбедност со 

современите мегународни стандарди во областа на безбедноста 

ТИМСКА РАБОТА И 

СОЛИДАРНОСТ 

Свест за потреба од заедничко дејствување, преземање на 

заеднички обврски и взаемна одговорност на сите вработени 

ДИСЦИПЛИНА 
Навика за почитување на определениот хиерархиски поредок во 

организацијата и одговорно однесување кон работните задачи 

ВИСОК МОРАЛ И 

ПОЛИЦИСКА ЕТИКА 

Збир на морални вредности, принципи и правила, пропишани во 

 Етичкиот кодекс на полицијата и Правилата за однесување на 

полициските службеници, според кои се однесуваат вработените 

во МВР 

КОНТИНУИРАН 

РАЗВОЈ 

Непрекинатост, постојаност во посветеноста на мерките и 

активностите што водат кон напредок 

ОТЧЕТНОСТ 
Транспарентен однос во трошење на буџетските средства и 

одговорност за извршените полициски работи кон локалната 

самоуправа и јавноста во целина 

ДОВЕРБА 
Навремено и интерактивно извршување на превземените 

обврски со високо ниво на квалитет на извршените работи 
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1.4.Задачи и обврски 

1. Заштита на животот, личната сигурност и имотот на граѓаните; 
2. Спречување на вршење на казниви дела, откривање, пронаоѓање и 

фаќање на сторители на казниви дела и нивно предавање на 
надлежните органи; 

3. Заштита на слободите и правата на човекот и граѓанинот загарантирани 
со Уставот и законите на Република  Македонија; 

4. Одржување на јавниот ред и мир; 
5. Спречување на разгорување на национална, расна или верска омраза 

или нетрпеливост; 
6. Обезбедување на определени личности и објекти; 
7. Регулирање и контрола на сообраќајот на патиштата и други работи 

сврзани со безбедноста на сообраќајот на патиштата; 
8. Контрола на државната граница и гранично обезбедување; 
9. Престој и движење на странци; 
10. Работи од областа на граѓанскиот статус и други работи ставени со 

закон во надлежност на  Министерството за внатрешни работи. 
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1.5.Специфичност 

Министерството за 

внатрешни работи 

е орган на државна управа кој ги 

спроведува владините политики 

во сферата на внатрешните 

работи.   

Со Министерството раководи 

министер избран од Собранието 

на Република Македонија кој 

воедно е и член на Владата. 

 

Бирото за јавна безбедност  

е орган во состав на 

Министерството за внатрешни 

работи, кој е задолжен за 

извршување на полициските 

работи и за внатрешната 

безбедност.   

 

Со Бирото за јавна безбедност 

раководи директор, кој по 

предлог на министерот го 

именува Владата на Република 

Македонија. 

 

Со Управата за безбедност и 

контраразузнавање раководи 

директор, кој по предлог на 

министерот го именува Владата 

на Република Македонија. 

 

Управата за безбедност и 

контраразузнавање 

е орган во состав на 

Министерството за внатрешни 

работи, кој е задолжен за 

внатрешните работи поврзани со 

безбедноста  

контраразузнавањето. 
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1.6.Структура 
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1.6.Структура 

Кабинет на Министер 

Кабинет на заменик министер 

Кабинет на државeн секретар 

 
 

 
Организациони единици за потреби на министерството 
 
Оддел за граѓански работи 
Оддел за информатика и телекомуникации 
Центар за обука 
Сектор за европска унија и меѓународна соработка 
Сектор за финансиски прашања 
Сектор за општи и заеднички работи 
Сектор за внатрешна контрола и професионални стандарди 
Сектор за односи со јавноста и информации од јавен карактер 
Сектор за прекршоци 
Единица за воздухопловен менаџмент 
Одделение за стратешко планирање и развој 
Одделение за внатрешна ревизија 
 

Управа за безбедност и контаразузнавање 

 

Биро за јавна безбедност 

Кабинет на директорот на Биро за јавна безбедност 
Кабинет на заменик на директорот на Биро за јавна безбедност 
Регистар за соработка со НАТО и безбедноста на 
класифицирани информации 
Сектор за полициски работи од општа и посебна надлежност 
Сектор за криминалистичка  полиција 
Сектор за криминалистичко разузнавање и анализа 
Сектор за гранични работи и миграции 
Сектор за заеднички работи и управување со човечки ресурси 
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Централни полициски служби 

Оддел за сузбивање на организиран и сериозен криминал 
Одделение за организациски работи и координација 

 Сектор за финансиски криминал 
Сектор за корупција 
Сектор за недозволена трговија со дрога 
Сектор за прикриени човечки извори на информации  
Сектор за криминалистичко-разузнавачка анализа за организиран 
криминал 
Сектор за  прикриени операции 
Сектор за сериозен криминал 
Сектор за трговија со луѓе и илегална миграција 

Оддел за обезбедување 
Оддел за воздухопловни единици 
Оддел за посебни единици 
Сектор за известување и координација на состојби 
Оддел за криминалистичко- технички испитувања и вештачења  
Сектор за меѓународна полициска соработка 
Мобилна единица за безбедност на патниот сообраќај на автопат 
Сектор за компјутерски криминал и дигитална форензика 
Единица за службени кучиња 
Мобилна единица за безбедност на сообраќајот на патиштата 
Аеродромска полициска база 
 
 
 

Подрачни полициски служби 

(Сектори за внатрешни работи - СВР) 

Сектор за внатрешни работи Скопје 

Сектор за внатрешни работи Битола  

Сектор за внатрешни работи Велес 

Сектор за внатрешни работи Куманово 

Сектор за внатрешни работи Охрид 

Сектор за внатрешни работи Струмица 

Сектор за внатрешни работи Тетово 

Сектор за внатрешни работи Штип 

 

Регионални центри за гранични работи 

Регионален центар за гранични работи –Север (Скопје) 

Регионален центар за гранични работи –Запад (Охрид) 

Регионален центар за гранични работи –Југ (Кавадарци) 

Регионален центар за гранични работи –Исток (Делчево) 
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Органи во состав на Министерството за внатрешни работи се Управата за безбедност и 
контраразузнавање  и  Бирото за јавна безбедност.  

Со Управата за безбедност и контраразузнавање  и  Бирото за јавна безбедност раководат директори, 
кои на предлог на министерот ги именува и разрешува Владата на Република Македонија. Директорот на 
органот во состав на министерството, лично е одговорен за својата работа и за работата на органот со 
кој раководи пред Владата и пред министерот.  

Работите на системот на јавна безбедност ги врши Бирото за јавна безбедност, преку полициски 
службеници – униформирани во полицијата и цивили во  криминалистичката полиција.  

За извршување на работите поврзани со безбедноста и контраразузнавањето (работи кои се однесуваат 
на  заштита на демократските институции утврдени со Уставот на Република Македонија, заштитата од 
шпионажа, тероризам или други активности насочени кон загрозување или уривање на уставниот 
поредок на земјата со насилни средства, како и заштита од потешки форми на организиран криминал),  
надлежна е Управата за безбедност и контраразузнавање . 

Органите во состав на министерството остваруваат меѓусебна соработка (комуникација, координација и 
меѓусебно информирање). Активноста на органите во состав ја обединува и координира министерот за 
внатрешни работи преку директорите на Управата за безбедност и контраразузнавање  и Бирото за 
јавна безбедност.  

      

    

 

1.7.Односи на органите во состав 
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1.8.Приоритети и цели на Министерството за внатрешни работи 

Јакнење на борбата против 

корупција и организиран    

криминал 

 

 

Зајакнување на довербата на 

сите заедници во полицијата 

 

Подобрување на јавната  

безбедност и јакнење на 

административни 

капацитети  

за борба со прекуграничен  

криминал и корупција 

 

 

Подобрување на ефикасноста 

во борбата против тероризмот 

и заштита на национална 

безбедност 

   

 

 

 

Заокружување на процесот на 

реформи на полицијата 
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Во функција на стратешкиот приоритет ``Јакнење на борбата против 

корупција и организиран    криминал`` се следните приоритетни цели: 

 

 

Унапредување на 

меѓуинситуционална соработка на 

сите субјекти вклучени во борбата 

против криминалот 

 

Зајакната борба против корупцијата на 

сите нивоа и во сите сфери на 

општественото  живеење 

 

 

Развој на новиот методолошки пристап за криминалистичко разузнавање, 

продолжување на имплементација преку развој на аналитички алатки и 

продукција на криминалистичко разузнавачки продукти 

Надградба на националната база на 

податоци  

Зајакната борба против сите 

појавни облици на организиран 

криминал, особено спречување и 

откривање на недозволена 

трговија со дрога и оружје, 

недозволена трговија со луѓе 

Унапредување на меѓународната 

полициска соработка во борбата 

против организираниот криминал 
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Во функција на стратешкиот приоритет `` Зајакнување на довербата на сите 

заедници во полицијата `` се следните приоритетни цели: 

 

 
Развиени партнерски односи помегу 

граѓаните и полицијата, зголемена 

доверба на сите заедници во 

полицијата, афирмиран принцип 

,,community policing” 

 

 

Развиен транспарентен систем 

на односи со јавноста 

 

 
Финализирана правична 

застапеност на сите заедници 

во полицијата 

 

 

Јакнење на капацитетите на полицијата за работа 

со лица со посебни потреби (деца, жени, жртви на 

семејно насилство) 
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Во функција на стратешкиот приоритетот: ``Подобрување на јавната 

безбедност и јакнење на административни капацитети за борба со 

прекуграничен криминал и корупција`` се следните приоритетни цели: 

 

 

Ефикасно и 

ефективно 

спречување на 

сите видови 

криминалитет 

 

 

Намалување на 

стапката на 

криминалот, со 

дефинирање на 

краткорочни и 

среднорочни рокови 

 

Зголемена 

ефикасност 

во спречување 

и откривање 

на 

криминалот 

 

Ефикасно и 

ефективно 

одржан јавен 

ред и мир 

 

Зголемена лична 

сигурност на 

граѓаните и 

безбедност на 

имотот 

 

Подобрена безбедност на 

сообраќајот и намалување на 

бројот на сообраќајните 

незгоди и последиците од нив 

 

Зајакната контрола на 

државната граница и 

спречена нелегална миграција 
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Во функција на стратешкиот приоритет: ``Подобрување на ефикасноста во 

борбата против тероризмот и заштита на национална безбедност`` 

се следните приоритетни цели: 

 

  

Современи и софистицирани  мерки и  

активности за разоткривање на  

организаторите, извршителите и  

логистичарите  

на терористичките активности 

Воспоставена ефикасна размена 

на информации за терористички 

групи и нивни мрежи за поддршка 

 

 

 

 



 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

       
 

Во функција на стратешкиот приоритет `` Заокружување на процесот на 

реформи на полицијата `` се следните приоритетни цели: 

 

 

 

Имплементација на обврските 

што произлегуваат од 

измените на Закон за кривична 

постапка 

 

 

Изграден современ модел на 

полициска организација 

 

 

 

Воведени нови методи на работа на 

полицијата 

 

 

 

          Зголемена заштита и  

почитување на фундаменталните 

човекови слободи и права 

 

 

Зајакнат принцип на владеење на правото 

 

 

 

Зајакнати материјалните, техничките и 

кадровските капацитети 
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Состојби и спроведени активности во областа на криминалитетот и другите безбедносни 
сегменти                                                                                                       

Во текот на 2012 год. регистрирани се 29.939 (29.529)1  кривични дела,  што претставува зголемување за 
1,4 % во споредба со претходната година.  Во делот на  потешки форми на организиран криминал беа 
откриени 25 (23)  криминални групи во кои, во повеќе сфери на организираниот криминал делувале 193 
(265)   лица.   

Во областа на класичниот криминал   при расветлување на кривичните дела против животот и телото  
ефикасноста изнесува 97,2 %,  кај делото „противправно лишување од слобода“ ефикасноста изнесува 
94%, кај  „изнуда“-90,5 %, „грабнување“-100 % и кај 

кривичните дела „против половата слобода и половиот морал“ постигната  е ефикасност од 85%. Во 
областа на јавниот ред и мир се бележи зголемување од  4,8% во делот на регистрирани прекршоци. 

Преземени мерки и примена на овластувања  

Во 2012 год. по разни основи  беа предупредени 35.686 лица, на 37.281 лица извршено е утврдување на 
идентитет, привремено се одземени 14.532 предмети, а во 1.101 случаи се извршени претреси на 
определени објекти и простории. Врз основа на наредба од надлежен суд приведени се 4.610 и 
задржани се 4.130  лица.  

МВР бележи зголемување од 20,6% кај примена на полициските овластувања. Полициските службеници 
легитимно, соодветно и пропорционално, кога полициските работи не можеле да бидат извршени на друг 
начин, во 691 случаи употребиле средства за присилба.  Како резултат на  употребени средства за 
присилба едно лице  загина,  а 19 се лесно повредени.    

Во рамки на преземени мерки од областа на патниот сообраќај исклучени  од сообраќај се 18.254 возила 
и 19.466 возачи, времено се одземени 3.985 возачки дозволи, на вонреден технички преглед упатени се 
3.042 возила, во 51.316 случаи бил употребен  алкотест, додека на 1.097 лица им е земено крв и урина 
за анализа.  

Поднесени се 2.392 кривични пријави за сторени 2.830 кривични дела,  115.048 барања за поведување 
прекршочна постапка и наплатени  се 9.473 парични глоби.    

Во рамки на преземени репресивни мерки и дејствија расветлени се 12.384 (13.736) кривични дела, со 
што е постигната ефикасност од 41,3%, во областа на јавниот ред и мир за 10.240 (9.770) прекршоци 
поднесени се барања за поведување на прекршочна постапка против 14.566 (14.255) сторители, а за 
1.253 прекршоци од областа на јавниот поредок (најчесто заради повреда на законските прописите за 
лична карта, странци, оружје, за пријавување на живеалиште и престојувалиште, лично име, јавни 
собири) поднесени се барања за поведување прекршочна постапка против 1.363 лица.  

Преземени мерки во областа на организиран криминал, други облици на криминалитет, јавен ред 
и мир, интегрирано гранично управување и патен  сообраќај  

Македонската полиција направи  уште еден значаен исчекор во борбата против трговијата со дрога, што 
беше истакнато и во извештајот на Европската комисија во кој како позитивна е оценета соработката со 
Европскиот мониторинг центар за дроги и за зависноста од дроги како и  напредокот во областа на 
спречување на употреба на дроги, односно во градењето на капацитетите за да се реши проблемот со 
зависноста од алкохол и незаконски дроги, да се обезбеди рехабилитација и поддршка за семејствата и 
да се развие лекувањето со супститути.  

Од страна на оценската комисија на ЕУ во последниот Извештај за напредокот на Р. Македонија во 2012 
год.  констатирано е дека е постигнат напредок во техничко опремување на граничната полиција, 
особено, опрема за видео-надзор инсталирана во шест полициски станици за граничен надзор, потоа 

                                                           
1
 Бројот во заградата се однесува на 2011  год. 

1.9.Осврт на постигнати резултати во 2012 година 
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завршувањето на реконструкција и реновирање на девет полициски станици за граничен надзор и нивно 
поврзување со Централната база на податоци на Министерството за внатрешни работи, а во овој 
извештај позитивно се оценети и  активностите што ги презеде полицијата за намалување на бројот на 
лажни азиланти.    

Организирани видови на криминалитет и корупција  

Откриени се вкупно 25 (23) криминални групи чии членови 193 (265) лица  ( 177 македонски и 16 
странски државјани), извршиле дела од недозволена трговија со дрога, организиран-економски 
криминал, корупција, насилен криминал, компјутерски криминал, фалсификување на документи и 
криминал поврзан со криумчарење мигранти и злоупотреба на безвизниот режим на Европската Унија. 
Кај шест од споменатите криминални групи е идентификувано „злосторничко здружување“ заради 
вршење на делата, поради што 61 (151) сторител- членови на овие групи се пријавени за 11 (12) вакви 
кривични дела.   

  Преку соработка со странски безбедносни служби на регионално и меѓународно ниво во делот на 
откривање на недозволена трговија со дрога, како и по самостојно спроведени акции од страна на 
Министерството, беа откриени 10 криминални групи во кои делувале вкупно 44 лица. Во случаите во кои 
се откриени криминалните групи, во најголема количина е одземена наркотична дрога марихуана (повеќе 
од 219 кг.) , хероин (повеќе од 9 кг. како и 3.081 таблети метаамфетамин. Хашиш, кокаин, кофеин и 
парацетамол се одземени во помали количини.  

Во 2012 год. зголемен е бројот на откриени кривични дела  „перење пари и други приноси од казниво 
дело“ 10 (7) дела, за кои се пријавени 48 (14) сторители.  

Во делот на класичната корупција, откриени се 11 (14) дела  „примање поткуп“ и за истите се пријавени 
15 (17) сторители,  8 (6) дела „давање поткуп“  со пријавени 13 (6) сторители и 2 (3) дела 
„противзаконито посредување“ со пријавени 2 (5) сторители .   

Во случаите на коруптивно злоупотребување на службена положба во 50 (45) случаи  пријавени се 119 
(295) лица, во најголем број полициски службеници-18 и директори-17. Во 2012 год. постигнато е  
зголемување од 44,4 %  во откривање на делото „криумчарење мигранти“- 39 (27) дела, со пријавени 70 
(44) сторители .Повеќе од двојно е зголемен е и бројот на криумчарени мигранти- 415 (173). Во 
Прифатниот центар за странци, минатата година како илегални мигранти беа сместени 396 лица. 

Во 2012 год. откриени се четири дела „злоупотреба на безвизниот режим со државите членки на 
Европската унија и Шенгенскиот договор“,  за кои се пријавени девет сторители.  Реализирани се три 
случаи и откриени три кривични дела „трговија со луѓе“ (2) и едно  дело „трговија со малолетно лице“ (5) 
со пријавени  седум (34) сторители .Зголемена е ефикасноста во откривање на кривичното дело 
фалсификување пари“ и изнесува 64,5% (51,3%), односно регистрирани се 107 (109) вакви дела, од нив 
69 (56) се расветлени со пријавени 98 (65) сторители.  Во 2012 год. поторно беа пуштени во оптек 
фалсификувани банкноти на денарот- 189 (148) банкноти, за разлика од претходната година кога во 
најголем број во оптек беа пуштани странски валути- 176 (банкноти на швајцарски франци- 101 и евро- 
75 банкноти).  

Економски криминалитет  

Вкупно се регистрирани 766 (803) кривични дела за кои се пријавени 1.058 (1.376) сторители- физички 
лица и 94 (43) сторители- правни лица. Најзастапени се кривичните дела "злоупотреба на службена 
положба и овластување" 200 (184), „даночно затајување“  51 (41) , „фалсификување или уништување 
деловни книги" 42 (50)  „несовесно работење во службата“ 39 (23) ,„незаконита експлоатација на 
минерални суровини“ 39 (23) , „бесправно градење“ 34 (30) , „ошетување и неовластено навлегување во 
компјутерски систем“-31 (47) и  “повреда на правото од пријавен и заштитен пронајдок и топографија на 
интегрални кола“ 29 (6).  Се забележува значајно зголемување на бројот на регистрирани дела во 
споредба со претходната година  кај делото “повреда на правото од пријавен и заштитен пронајдок и 
топографија на интегрални кола“ околу пет пати и кај кривичното дело несовесно работење во службата“ 
зголемување за 69,5%. 

Центарот за сузбивање на организиран и сериозен криминал спроведе повеќе истраги за откривање на 
случаи на економскиот-организиран криминал и за санкционирање на сторителите на ваквите дела. 
Стручните служби на Центарот, остваруваа и успешна меѓуресорска соработка со другите надлежни 
државни институции при што беа откриени 46 (57) кривични дела од економскиот криминалитет. 
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Регистрирано е зголемување на најзастапениот вид дела- злоупотреба на службената положба и 
овластување - 200 (182) дела, а за истите се пријавени 321 (432) сторители. Како сторители на 
злоупотреба на службената положба се пријавени 18 (37) полициски службеници, кои постапувале 
спротивно на законските одредби.  Уште еден вид на дела од економскиот криминал чие вршење се 
остварува преку службената положба е откриен во значаен број оваа година, a се работи за делата 
„несовесно работење во службата“ – 39 (23), за кои се пријавени 42 (27) сторители.  

Во значаен број се откриени и делата „даночно затајување“ 51 (41) , извршени од 71 (106) сторители. 
Откриени се и дела „незаконска експлоатација на минерални суровини“ 39 (47)  за кои се пријавени 76 
(70) физички и осум правни лица.  

Во областа на зaштита на правата од интелектуална и индустриска сопственост, беа спроведени 10 
самостојни контроли за откривање и спречување на пиратерија. Во овој дел преземени се мерки со 
Координативното тело на Владата, спроведени се 28 акциски контроли , одземени 103 компјутери со 
нелиценциран софтвер, 111 ресивери,  5.687 пиратски ЦД и ДВД, 567 кутии со авто-делови, 288 
парчиња брендирана роба и 24 пара патики.  

Документирани се 78 кривични дела од пиратеријата, од нив 36 се од економскиот криминалитет,  29 (6) 
од делата се „повреда на правото од пријавен и заштитен пронајдок и топографија на интегрални кола“ 
за кои се пријавени 30 (шест) сторители, седум (14) дела се „повреда на право од индустриска 
сопственост и неовластена употреба на туѓа фирма“ со пријавени седум (14) сторители, додека другите 
документирани дела се од областа на класичниот криминал.  

Во делот на компјутерски криминал  регистрирани се 49 (61) кривични дела извршени од 48 (54) 
сторители. Од нив 31 (47) се делата „оштетување и неовластено навлегување во компјутерски систем“ 
за кои се пријавени 14 (29) сторители,  10 (13) дела „изработка или употреба на лажна платежна 
картичка“ со пријавени 28 (23) сторители, 7 (1) дела „компјутерска измама„ со пријавени 5 (2) сторители 
и  едно (/) дело „комјутерски фалсификат“ за кое е пријавен еден сторител.  

Класичен криминалитет   

Минатата година регистрирани се 28.158 (27.698) кривични дела и  кривично се пријавени  15.187 
(17.689) сторители, што во споредба со 2011 год. бележи минимално зголемување од 1,6%. Од 
сторените дела расветлени се 10.701 (12.043), со што е постигната ефикасност од 38%.  

Kонтинуираниот пораст на класичниот криминал главно се должи на зголемување на имотните деликти, 
најбројните кривични дела во оваа област ( 79,7% од класичниот криминал). 

Трендот на континуирано намалување на најтешките кривични дела „убиство“, продолжува и  2012  год. 
и  изнесува 3,4%  во однос на 2011 год.. Регистрирани се 28 (29) убиства, а толку мал број на убиства не 
е забележан уште од 1989 година, кога биле регистрирани 27 убиства. Засилените активности што ги 
презема полицијата придонесоа за откривање на сторителите на 24 убиства, со што е постигната 
ефикасност од 85,7%. Убиствата се извршени од страна на 24 сторители - 21 маж и три жени. 

Во 2012 год. во споредба со 2011 год кај кривични дела против слободите и правата на граѓаните се 
бележи зголемување од 27,6% или регистрирани се 342 (268) дела од кои седум останаа нерасветлени. 
Во оваа група кривични дела најбројно е кривичното дело „загрозување на сигурноста“ 213 (184) 
извршено во рамките на семејното насилство (околу 76% кривични дела), а најчесто се вршеле со 
сериозни закани и употреба на физичка сила.  

Зголемувањето е значајно и кај кривични дела „грабнување“, регистрирани се 19(14) и изнесува 35,7%, 
но при нивното расветлување се постигнати добри резултати и расветлени се сите дела. Пораст од 50% 
се бележи и кај „противправно лишување од слобода“ 33 (22), од кои две останале нерасветлени.  

Во 2012 год. забележано е намалување од 4,8% на кривични дела „против половата слобода и половиот 
морал“, односно регистрирани се 120 (126) дела. Намалувањето најмногу се должи на кривичните дела 
„полов напад над малолетник кој не наполнил 14 години“, чиј број изнесува 34 (40), додека најбројните  
кривични дела „силување“ се благо зголемени, односно регистрирани се 43 (41). При расветлувањето на 
овој вид деликти полицијата постигна висока ефикасност од речиси 85%, а за извршените дела кривично 
се пријавени 109 сторители.  

Во областа на класичниот криминалитет делата против имотот  претставуваат речиси 80% и во 2012 год. 
во оваа област регистрирани се 22.450 (21.375) кривични дела , што значи дека се бележи благо 
зголемување од 5% При нивното расветлување e постигната ефикасност од 24,4% (29,3%), односно 
расветлени се 5.491 дела. 
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Од имотните деликти најзастапени се тешките кражби  ( 67% ) а наjчесто цел на напад биле моторни 
возила во 3.191(2.629) случаи. При расветлување на овие дела постигната е ефикасност од 20,5% 
(25,7%). 

Во рамки на имотните деликти, значајни се и разбојништвата, кои иако се застапени со 2,1%, поради 
начинот на нивното извршување и употреба на насилни методи, се сметаат за едни од најтешките дела 
во оваа област. Кога се овие дела во прашање,  констатиран е тренд на намалување, кое во 2012 год. 
изнесува 8,6%, односно регистрирани се 469 (513) разбојништва. Освен намалувањето, битен индикатор 
за превентивните мерки и определбата на полицијата е зголемувањето на ефикасноста при нивното 
расветлување, која изнесува 39,4% (38,4%), што е доста висока ефикасност, имајќи ја предвид тежината 
и спецификите на овие дела.  Овој вид кривични дела најчесто се вршат на подрачје на град Скопје ( 
60% ) а во останатите градови нивниот број е далеку помал.   

Во однос  на имотните деликти проследени со насилство регистрирани  се 21 (22)  кривични дела 
„изнуда“, што значи дека нивниот број е на исто ниво, а од нив расветлени се 19, со што е постигната 
ефикасност од 90,5%.  Зголемување се бележи  кај кривичните дела „уцена“, односно регистрирани се 8 
( 5) дела,  

Во 2012 беа регистрирани 615 (593) кривични дела од областа нa семејното насилство и се бележи мал 
пораст од 3,7%,. Најбројни се кривичните дела „телесна повреда“-420 (418),  147 (132) дела „загрозување 
на сигурноста“, 18 (20)„тешка телесна повреда“, 15 (19) дела „присилба“  и т.н.  

Од областа на малолетничка деликвенција, регистрирани се 1.582 (1.849) кривични дела извршени од 
малолетници, а намалувањето во однос на 2011 год. е 14,5%. Учеството на малолетничкиот во вкупниот 
криминал во 2012 год. изнесува 12,7%.   

Во областа на културното наследство и природни реткости  се бележи двојно зголемување, односно 
регистрирани се 10 (пет) дела од кои седум дела „присвојување на добра под привремена заштита или 
културно наследство или природни реткости“ и три „оштетување или уништување на добра под 
привремена заштита или културно наследство или природни реткости“ и сите се расветлени.  

Во текот на годината, Министерството преземаше мерки за расчистување на 174 (140) самоубиства, 114 
(154) несреќни случаи-задеси и 106 (63) несреќни случаи при работа . 

Во областа на потражната дејност постапено е по вкупно 1.510 (1.261) централни потерници ( зголемен 
обем за 19,7%).  

Криминалистичко технички работи  

Во Одделот за криминалистичка техника, во текот на 2012 год. постапено е по 16.282 (16.862) барaња по 
различни основи и претставува мало намалување од 3,4% во споредба со 2011 год. 

Во Секторот за криминалистичко–лабараториски испитувања  спроведени се 51.786 разни анализи и 
11.626 вештачења.  

Во Секторот за криминалистичка идентификација, спроведени се 2.562 анализи на траги од папиларни 
линии, 464 споредбени анализи на траги од папиларни линии со отпечатоци од осомничени лица, 242 
вештачења, односно идентификации на лица, 2.929 внесувања на дактилоскопски материјал во 
дактилоскопската база и АФИС, утврдување на идентитет на 1.875 лица, 697 дактилоскопски анализи за 
потребите на ИНТЕРПОЛ, извршени се 752 криминалистичко-технички обработки, 646 дактилоскопски 
материјали за ИНТЕРПОЛ, 227 акти за утврдување идентитет на регистрирани лица за ИНТЕРПОЛ, 204 
крим.технички регистрации на лица во КПД Идризово, 1.102 фоторепродукции на траги од папиларни 
линии и пет учества во истраги на местото на настанот кај сериозни кривични дела. 

Во Одделението за крим-технички испитувања на фото, видео, аудио и дигитални податоци, изработени 
се 104.484 фотографии, развиени се 5.446 филмови и ЦД-а. Полиграфска техника е применета при 
расветлување на 53 кривични дела, извршени се 90 полиграфски тестирања. Исто така, по искази на 
сведоци се креирани 20 ликови. 

Во 2012 год. извршени се 16.805 увиди, од кои најголем број-13.444 се во врска со имотни деликти, потоа 
1.222 увиди за сообраќајни незгоди, 1.034 увиди при крвни деликти, 759 за пожари, 110 увиди за 
организиран криминал  и шест за експлозии.  
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Недозволена трговија со дроги 

 Реализирани се 604 (596) кривични дела, од кои 468 „неовластено производство и пуштање во промет 
наркотични дроги, психотропни супстанци и прекурсори“ и 136 кривични дела „овозможување на 
употреба наркотични дроги“, против 736 сторители од кои се запленети околу 846 кг. наркотични дроги.  

Во рамки на меѓународната соработка преку Секторот за меѓународна полициска соработка примени се 
известувања дека во повеќе европски земји од слобода биле лишени 102 македонски државјани од кои 
биле запленети над еден тон наркотична дрога, како и 19.000 таблети.  

Недозволена трговија со оружје и криумчарење акцизни и други видови стоки   

Во текот на 2012 год. реализирани се 178 (210) кривични дела „недозволено изработување, држење и 
тргување со оружје или распрскувачки материи“ за што се пријавени 215 сторители.  Покрај мерките на 
кривичен прогон, поднесени се 429 барања за поведување на прекршочна постапка, против 455 лица.Во 
рамки на овие и слични прекршоци се одземени вкупно 229 парчиња оружје. Во текот на годината, на 
територијата на Република Македонија се пронајдени вкупно 122 парчиња оружје, а поголемиот дел од 
пронајденото оружје беше старо, неисправно и нестандардно. Во периодот пред новогодишните и 
божикните празници  беа запленети над 130.000 парчиња пиротехнички средства.  

Криумчарење со акцизни и друг вид стоки 

Во овој сегмент од работењето на полицијата откриени  се 44 (70) кривични дела  и кривично пријавен 61 
сторител.  

Јавен ред и мир и останати полициски работи  

Протестните собири  по подолг период на континуирано намалување, бележат рапидно зголемување за 

околу два пати, што е резултат на безбеносните настани и состојби, кои ја обележаа 2012 год.. Според 
статистичките податоци одржани се 405 (170) протестни собирања, од кои 199 (36) со блокади во 
сообраќајoт на магистрални и регионални патишта.  

Во текот на 2012  год. се бележи неповолна состојба, односно зголемување од околу 23% на 
регистрирани инциденти во однос на претходната година. Во овој период регистрирани се 157 
(128)случаи на насилничко однесување. По целосно расчистување на случаите поднесени се седум 
кривични пријави против 27 сторители и 58 прекршочни пријави против 140 лица за сторени 62 
прекршоци.  

За надминување на ваквите состојби, од страна на полицислите службеници и во насока на 
обезбедување безбедни училишни средини, реализирани се проекти, семинари и работилници,. За 
истакнување е реализираниот проект „Безбедни училишта-хармонична средина“ организиран од страна 
на Министерството за образование и  Министерството за внатрешни работи  во соработка со ЗЕЛС и 
ОБСЕ,  со кој беа опфатени 29 училишта во 9 општини во земјава.  

Во овој период при одржување на спортските натпревари регистрирани се вкупно 90  случаи во кои е 
нарушен јавниот ред и мир.  Од страна на припадниците на полицијата во 691 (573) случај се употребени 
средства за присилба, при што во најголем број односно во 394 случаи се употребени средства за 
врзување на лица,  во 252 случаи е употребена физичка сила, a во 44 случаи е употребена гумена палка. 
Огнено оружје е употребено само во еден случај. По преземени мерки за утврдување на оправданоста 
на употребата на средствата за присилба, утврдено е дека во сите случаи употребата на средства за 
присилба е оправдана. 

Бројот на регистрирани напади над полициските службеници на територијата на Републиката, е 
приближно на исто ниво како и минатата година, додека кај сторителите бележиме благо намалување од 
8%. По преземени мерки поднесени се кривични пријави против 134 (146) сторители за сторени 111 (109) 
кривични дела „напад врз службено лице при вршење работи на безбедноста“.  Покрај ова, полициските 
службеници во содејство со инспекциските служби на подрачните единици на другите министерства, во 
овој период извршија 260  (326) акциски контроли, при што беа контролирани  1.116 (1.709)  угостителски 
објекти, Притоа, се откриени осум сторители на осум кривични дела „точење алкохолни пијалаци на 
малолетни лица”, а се констатирани 962 (999) прекршоци.  

Во рамки на преземените мерки од областа на јавниот ред и мир, бележиме благо зголемување на 
вкупниот број на прекршоци, односно во тековната година регистрирани се 10.240 (9.770) прекршоци за 
кои се изготвени барања за поведување на прекршочна постапка, против 14.566 (14.255) сторители.  
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Во рамките на спроведување на Законот за јавна чистота,  од страна на полициските службеници се 
издадени 5.726 платни налози, при што на 1.604 граѓани по нивно барање им се издадени и записници 
за општокорисна работа.  

Исто така, против лицата кои во предвидениот законски рок (8 дена) не ги платиле платните налози, 
поднесени се 4.872 барања за поведување прекршочна постапка. 

Во рамките на соработката и градењето доверба на полицијата со локалното население, Советодавните 
групи на граѓани и во овој период продолжија со решавање на актуелните проблеми во рамките на 
локалната заедница.  Одделенијата за превенција своите активности ги насочија кон подобрување на 
безбедносната состојба, и беа реализирани поголем број на едукативни предавања во училиштата на 
тема „Заедно против врсничко насилство“, „Насилство меѓу младите и решавање на конфликти“, 
„Безбедни училишта“, „Дете – полицаец за еден ден“, „Познавање на дрогата и превенција“, 
„Запознавање на основите на сообраќајната безбедност и сообраќајната култура во средните 
училишта“, „Превенција и заштита од пожари во престојниот летен период“, „Безбедни полуматурски и 
матурски прослави“ и слично. За истакнување е реализацијата на  Проектот  „Мешани патроли“ 
(полиција и родители во обиколка на најпосетуваните места за ноќна забава на малолетници).  

Активности на посебните единици на полицијата   

Припадниците на Посебните мобилни единици на полицијата за борба против криминалот, по разни 
законски основи привеле 3.443 лица. Од нив по основ на телеграма, потерница, гласник и судска 
наредба приведени се 931 лице, потоа  непосредно по извршување на кривично дело-356, на лице место 
при извршување на кривично дело  затекнати се 140 лица итн. 

Исто така, приведени се 460 лица кај кои при претрес се пронајдени наркотични дроги, додека при 
нарушување на јавниот ред и мир интервенирано е во 402 случаи, во 124 случаи е дадена асистенција 
при претрес на дом и други простории и под сомнение за сторен царински, прекршок од страна на 
припадниците на оваа единица одземени се девет патнички возила. 

Единицата за специјални задачи беше ангажирана при апсења на опасни лица–56, вонредни 
обезбедувања на ВИП личности-130, вонредно обезбедување на витални објекти (судови, амбасади и 
болници во кои престојувале лица кои биле цел на заштита)–пет, спроводи на опасни лица до одредени 
градови во Републиката заради тековни судски процеси-шест, понатаму спроводи на опасни лица 
(екстрадиции)-25, спасувачки операции (нуркачки и алпинистички тим)-осум случаи, транспорт на пари 
од Македонски пошти-169 и сл., а Единицата за брзо распоредување опфаќајќи различни видови на 
обезбедување (како што се обезбедување на угостителски објекти, спортски натпревари, траса, суд и 
резиденцијални објекти) изврши вкупно 1.783 активности.Единицата за службени кучиња  преку водичите 
на службени кучиња во текот на годината има реализирано вкупно 1.505 барања. Единиците за 
безбедност на патниот сообраќај на автопат спроведоа 117 акциски контроли.  

Активноси на Секторот за прекршоци 

Во текот на 2012 год. Секторот за прекршоци - Комисиите за прекршоци постапуваa по 66.892 барања за 
поведување на прекршочна постапка и притоа беа решени 90.768 предмети. Поголемиот број донесени 
одлуки, односно решенија се должи на фактот дека во извештајниот период се решени предмети кои 
датираат и од изминатите години.  

Интегрирано гранично управување, престој и движење на странци 

За одбележување се, потпишување на Билатерален Договор за полициска соработка, помеѓу 
Министерствата за внатрешни работи на Р. Македонија со Р. Црна Гора и  Р. Хрватска, како и Договорот 
за основање и функционирање на Заеднички Центар за полициска соработка помеѓу Министерството за 
внатрешни работи  на Р. Македонија со министерствата за внатрешни работи на Р. Албанија, Р. Косово 
и  Р. Србија. Потпишан е Договор со Р. Албанија за отворање на заеднички граничен премин „Џепиште-
Требиште“, протоколи за соработка и реадмисија на лица со Р. Србија. Од страна на оценската комисија 
на ЕУ во последниот Извештај за напредокот на Р. Македонија во 2012 год. констатирано е дека е 
постигнат напредок во техничко опремување на граничната полиција, особено опрема за видео надзор-
инсталирана во шест полициски станици за граничен надзор, како и завршувањето на реконструкција и 
реновирање на девет полициски станици за граничен надзор, во рамки на реализација на Проектот 
Интегрирано гранично управување и нивно поврзување со Централната база на податоци на 
Министерството за внатрешни работи.  
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Прекуграничниот сообраќај функционираше редовно и без застои, а бројот на патници регистрирани на 
граничните премини во текот на годината-15.674.640 (15.789.624) патници, 9.546.137 (9.761.957) 
странски и 6.128.503 (6.027.667) македонски државјани, е незначително намален за 0,72%, во однос на 
2011 год. Влез во државата оствариле 5.508.287 (5.563.795) странски и 2.710.666 (2.690.183) македонски 
државјани, додека, излез оствариле 4.037.850(4.198.162) странски и 3.417.837 (3.337.484) македонски 
државјани.  

Од страна на надлежни полициски органи на граничните премини, по разни основи, не е дозволен влез 
во Р Македонија на 3.115 (2.548) странски државјани. Во рамки на надлежностите за откривање и 
спречување на илегална миграција, откриени се 682 (469) мигранти, што претставува зголемување за 
45,4%, во однос на 2011 год.  

На влез во Р Македонија откриени се  140 (110) лица, во обид да излезат од државата  111 (99) лицa, 
додека во внатрешноста на државата откриени се 431 (260) илегалци. Поради остварен илегален влез 
од Р Македонија, од соседните погранични органи, вратени се  152 (111) лица, Од страна на 
македонските погранични служби присилно се отстранети 376 (280) странски државјани.  

Во рамките на откривачката функција, Регионалните центри „Север“, „Југ“ и „Запад“ поднеле 116 
кривични пријави, за  сторени 120 кривични дела, против 142 сторители, Oд страна на Регионалниот 
центар “Исток“ откриени се 19 кривични дела, а кривичните пријави се поднесени од страна на 
надлежните сектори за внатрешни работи. 

Во текот на 2012 год., издадени се 2.656 (2.328) дозволи за привремен престој на странски државјани, 
што е за 14,1% повеќе, во однос на 2011 год. Во државата престојувале и 347.390 (319.515) странски 
државјани, со престој до три месеци,  што претставува зголемување за 8,72%, во однос на 2011 год. 
Странски државјани во државата најчесто престојувале како туристи-201.471 (183.872), што е за 9,6%, 
повеќе во однос на 2011 год. 

Поради разни незаконски активности, поднесени се 1.162 (936) прекршочни пријави против странски 
државјани, што е за 24,1% повеќе од 2011 год. Притоа, најчесто сторени прекршоци се по Законот за 
странци-901 (714),  Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата-173 (162),  Законот за  
прекршоци против јавниот ред и мир- 74 (44),  Законот за контрола на државната граница-11 (12), по 
Закон за вработување на странци-еден (0), додека  по  останати закони се констатирани уште два 
(четири) прекршоци.  

Во текот на 2012 год. поднесени се 173  (151) кривични пријави, што претставува зголемување за 14,6% 
во однос на 2011 год. против 210 (180) странски државјани, за сторени 219 (172) кривични дела.  

Вo текот на  2012 год. поднесени се 527 нови барања за  признавање право на азил Согласно Законот за 
азил и привремена заштита, Одделението за азил донесе решенија со кои на 649 лица им се продолжи 
правото на престој заради супсидијарна заштита, кои во Република Македонија престојуваат по овој 
основ од косовската криза во 1999 година.  

Издадени се 50 лични карти за лица под супсидијарна заштита, пет лични карти за лица со признат 
статус на бегалец и 30 идентификациони исправи за лица баратели на право за азил. 

Во рамки на превенцијата Министерството за внатрешни работи преку Секторот за гранични работи и 
миграција и Одделенијата за превенција во Секторите за внатрешни работи, го реализира проектот 
„Стоп за злоупотреба на визната либерализација“.  

Во рамки на надлежностите на полициските службеници на граничните премини, во овoј период не е 
дозволен излез од државата на 4.569 (2.948) македонски државјани. Преземените активности дадоа 
позитивен тренд во намалување на бројот на лажни азиланти, што е констатирано и во последниот 
Извештај на Европската Комисија.   

Патен сообраќај  

Во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација, спроведен е проектот 
„Пази радар“-апликација која предупредува на радарска контрола, во февруари 2012 год. беа 
презентирани нови регистарски таблички изработени согласно европски стандарди со повисок степен на 
заштита и се отпочна со спроведување на Проектот „Безбеден град“, преку безбедносен видео надзор 
над учесниците во сообраќајот на улиците во Скопје 
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Отпочна со работа и нов електронски систем за теоретско полагање на возачки испити, кој всушност 
претставува веб апликација-со централизирана база на податоци. Исто така, за најмладата популација 
пак, промовирана е нова ДВД едукативна форма „Сообраќаен буквар“, поставена на веб страната на 
Министерството. 

Министерството секојдневно се ангажира во откривање и докажување на сообраќајната деликвенција, 
против прекршителите на сообраќајните правила и прописи се преземени 256.509 (269.805) 
превентивно-репресивни мерки, што бележи благо намалување во однос на 2011 год. Поднесени се 
115.048 (122.967) барања за  поведување прекршочна постапка, наплатени се 9.473 (11.775) парични 
глоби, од сообраќај се исклучени 18.254 (16.426) возила и 19.466 (17.396) возачи, времено се одземени 
3.985 (4.687) возачки дозволи, алкотестирани се 51.316 (57.328) лица, против 27.476 (26.809) учесници 
изречени се опомени и др.   

Според статистичките показатели, бројот на сообраќајни незгоди со потешки последици и бројот на 
настрадани лица во 2012 год. бележи намалување за 10% во однос на 2011 год. Имено, се случиле 4.111 
(4.463) сообраќајни незгоди со потешки последици, во кои 132 (172) лица загинале и 6.149 (6.853) лица 
се повредени, а причинетата материјална штета се проценува на износ од 142.259.022 (145.272.507) 
денари. Во текот на 2012 год. случени се и 6.720 (7.430) незгоди во кои е причинета само мала 
материјални штета, што е  помалку за 9,5% во однос на 2011 год. 

Активноси на Сектор за внатрешна контрола и професионални стандарди  

Секторот презеде мерки за испитување на 1.644(1.250)  случаи на посочени пречекорувања на 
овластувања и злоупотреби на службена положба, што претставува пораст од 31,5% во однос на 2011 
год. Од извршени проверки, утврдено е дека во 758 случаи наводите изнесени во претставките се 
неосновани, во 157 случаи изнесените наводи се  основани,  126 предмети се без исход,  односно нема 
доволно докази за да се потврдат или отфрлат наводите во претставката, 40 се делумно основани, за 
седум предмети има потреба од допoлнително преземaње мерки, а за 33 предмети Секторот нема 
основa за постапување или не се во негова надлежност. 

По извршени проверки и констатирани неправилности во постапувањето, за 347 полициски службеници 
е предложено поведување  постапка пред Комисија за утврдување на дисциплинска одговорност,  а во 
случаите во кои е утврдено дека полициските службеници извршиле кривично дело, од страна на 
Секторот поднесени се 16(19) кривични пријави против 23 (30) вработени во Министерството за сторени 
17 (24) кривични дела. Mерки на кривичен прогон против припадници на министерството беа преземани 
и од страна на други организациони единици, така оваа година кривично се пријавени уште 18(36) 
припадници на полицијата, најчесто за кривичното дело ,,злоупотреба на службената положба и 
овластување“.  

Во 2012 год. Секторот изврши 42 контроли  со цел утврдување на присуство на алкохол и дрога кај 
полициските службеници за време на работа,  почитувањето на работно време, употреба на службени 
возила,  како и почитување на законски одредби при повикување, приведување и задржување лица во 
полициските станици и сл. Онаму каде се констатирани неправилности, Секторот изрече соодветни 
задолжителни мерки „поведување на дисциплинска постапка“ или укажување.  
По препорака на Народниот правобранител, а заради согледување на состојбите со почитување на 
човековите слободи и права на повиканите, приведени и задржани лица, Секторот изврши контрола на 
просториите за задржување, а за затекнатите состојби е изготвен фотоалбум. 

Преземени се активности за утврдување на пропусти на полициски службеници при  154(142) 
сообраќајни незгоди со возила сопственост на МВР, при што Секторот изрече задолжителни мерки 
покренување на 61 постапка за утврдување на материјална одговорност. 

Меѓународна активност на МВР  

Меѓународната соработка на МВР на РМ,  беше  интензивирана, зацврстена и конкретизирана со 
потпишување на нови договори во областа на внатрешните работи од страна на Владата на РМ и МВР 
на РМ со: Швајцарскиот сојузен совет за преземање на лица кои што престојуваат без дозвола; со 
Р.Албанија – за основање и функционирање на заеднички центар за полициска соработка; за 
реципрочно признавање на возачките дозволи; за отворање на заеднички граничен премин „Џепиште-
Требиште“; со Р.Црна Гора и Р.Хрватска – за полициска соработка; спогодби (со Црна Гора и Р.Турција - 
за условите за патување на државјаните на двете земји), протоколи (со Р.Црна Гора и Р.Хрватска за 
соработка во текот на туристичка сезона, со Швајцарскиот сојузен совет за преземање на лица кои 
престојуваат без дозвола, со Италијанската полиција за соработка во областа на недозволената трговија 
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со дрога;), меморандуми за соработка (со Австрија–за развој на полициската соработка и за борба 
против транснационален криминал; со Велика Британија за профилирање на британскиот модел на 
криминалистичко разузнавање во Македонија, со Бугарија, Романија и Молдавија – за проширување на 
соработката на граничните полиции на меѓународните аеродроми), декларации за соработка (со 
Сојузната Германска Покраина Баварија, со Меѓународен центар за развој на миграционата политика 
(ICMPD), писма за согласност (со Владата на САД за спроведување на законите меѓу македонската и 
американската влада), како и други документи (конвенции, деловници и правила за организација и 
функционирање, стандардни оперативни процедури и сл. ) 

Во рамки на меѓународната соработка беа остварени и бројни средби на министерот за внатрешни 
работи со ресорни министри на други земји   (Србија; Трурција, Црна Гора, Сојузна полиција на 
Австрија), и други високи функционери во министерствата на поодделни земји (заменик на генералниот 
директор за јавна безбедност на Р.Австрија и директор на Сојузната австриска криминалистичка служба, 
претседател на Германската сојузна криминалистичка служба, конзул на Кралството Белгија); со 
делегации на ресорни министерства (Висока делегација на Министерството за внатрешни работи на 
Баварија), со парламентарни делегации (Делегација на Мониторинг-комисијата на Парламентарното 
собрание на Советот на Европа) и со претставници на меѓународни и европски институции (Комесар за 
човекови права на Советот на Европа, претседател на Меѓународната асоцијација за автомобилизам;) и 
средби на заменик министерот (со заменик министерот за внатрешни работи на Р Албанија) и 
директорот на БЈБ (со директорот на операции при Одделот за борба против дрога при Италијанската 
полиција; со директорот на Одделот за истраги и контеразузнавање во Биро за дипломатска безбедност 
при Стејт Департментот на Соединетите Американски Држави; со генералниот директор на Јавна 
безбедност при Федералното министерство на Австрија; директорот на Германската сојузна криминална 
служба; со претседателот на Турската полициска академија и заменик началник на Истанбулската 
полиција).  

Република Македонија беше домаќин на „Деветтата министерска конференција за гранична безбедност 
2012 “, (Скопје, 15 и 16 март), на која учествуваа високи делегации на земјите од регионот на ЈИЕ, земји-
членки на ЕУ (Чешка Република, Р.Бугарија, Р.Словенија), а посветена на напредокот на полето на  
граничната безбедност во изминативе десет години и на натамошниот развој на интегрираното гранично 
управување и јакнење на регионалната оперативна соработка која треба да се имплементира до 2015 
год. Притоа конференцијата беше искористена и за повеќе билатерални средби на највисоко ниво и 
потпишување нови договори и декларација за соработка.     

Република Македонија беше домаќин и на Меѓународната научна конференција - Безбедноста и 
евроатлантските перспективи на Балканот – (Охрид 25 и 26 мај), на кој еминентен собир од експерти од 
областа на безбедноста се потенцираше дека тоа е  всушност императивно прашање за целиот регион 
кое што претставува заеднички приоритет - евроатлантските интеграции. 

Македонија беше домаќин и на Третиот состанок на Проектниот стратешки комитет на МАРРИ-
регионалниот центар (Скопје, 20 септември). Во фокусот на расправата на состанокот беше заедничкиот 
сеопфатен пристап во градење соработка помеѓу граничните полиции на меѓународните аеродроми на 
МАРРИ и SEPCA земјите-членки. Притоа, беше потпишан меморандум за проширување на соработката 
во оваа сфера со Бугарија, Романија и Молдавија. 

На 17 октомври, во Охрид се одржа Трета меѓународна конференција на експерти од областа на борбата 
против трговија со дрога за „Нарко-криминалните организации, состојбата во Европа со специјален 
фокус на Балканот, посветена на каратеристиките на производство, криумчарење и злоупотреба на 
дрога„, како и во врска со системите за размена на податоци во борба против криминалот со дроги во 
организација на Министерството за внатрешни работи и со поддршка на Женевскиот центар за 
демократска контрола на вооружените сили (ДЦАФ). 

Во  2012 год., реализирано е учество и настап на меѓународни и регионални конференци, форуми и 
други работни средби на највисоко ниво, од страна на министерот (Меѓународната конференција ,,10 
години по Охридскиот рамковен договор“, во Cambridge University Cambridge, во Кембриџ, Обединето 
Кралство Велика Британија; Неформален состанок на министрите за внатрешни работи и за правда на 
земјите од ЕУ и земјите кандидати за членство во ЕУ, во Копенхаген, Данска, Меѓународна конференција 
посветена на борба против компјутерски криминал во Сараево; Средба на министрите за внатрешни 
работи на “Салцбург Форумот во Матрахаза, Унгарија; Промоција на проектот за поддршка на 
националните реформи на полицијата и на кривичното право во Република Македонија во Брисел; Втора 
министерска средба за “Предизвиците за полицијата во борбата против современиот насилен криминал 
и трговијата со луѓе“, во Рим, Италија; Седми состанок на Комитетот на министри во рамки на 
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романското претседавање со PSS SEE и Министерската конференција, во Крањ, Р.Словенија; за 
потребите за воспоставување на заеднички тимови за борба против трговија со луѓе во Југоисточна 
Европа), заменик министер (неформална министерска конференција од областа на внатрешни работи и 
правда, во Кипар за состојбите во областа на азилот и миграциите, потоа во сферата на заштита на 
податоци, компјутерски криминал, околу нормативите за враќање на средства стекнати преку 
криминални активности како и за безбедносната индустриска политика; Министерскиот Форум ЕУ-
Западен Балкан за правда и внатрешни работи  во Тирана, Р.Албанија); директорот на БЈБ (Четириесет 
и прва Европска регионална конференција на ИНТЕРПОЛ, во Израел; Трета меѓународна конференција 
на ескперти од областа на борба против трговија со дрога; Годишен координативен состанок на 
Асоцијација на шефови на полиции на земјите од Југоисточна Европа (СЕПКА), во Бања Лука, Босна и 
Херцеговина; Конференција за зајакнување на полициска соработка во регионот на Југоисточна Европа 
во Моравски топлици, Р.Словенија, под покровителство на романското претседателство на Конвенцијата 
за соработка во ЈИЕ; Меѓународна полициска конференција на IADLEST (Меѓународна асоцијација на 
директори од Органите на прогон и за стандарди и обука, во Савана, Сојузната американска држава 
Џорџија; Конференција за “Борба против организираниот криминал со посебен акцент на трговијата со 
дрога и превенција од тероризмот DET ILECU II“),  како и  учество на претставници на МВР на РМ на 
раководно и експертско ниво на бројни конференции, работни средби и состаноци, семинари, курсеви, 
работилници, студиски посети и други активности од меѓународен карактер, оддржани во Република 
Македонија и во други земји. 

 Реализирана е широка мултилатерална соработка изразена низ бројни контакти и средби на 
министерско, раководно и експертско ниво и непосредна соработка со повеќе меѓународни, европски и 
регионални организации, органи и институции, иницијативи и мисии, по најразлични прашања при што 
може да се издвои соработката со ООН и нејзините специјализирани органи и програми. 

Во делот за спроведување на Спогодбата за стабилизација и асоцијација,  во подготовките пред 
објавување на Извештајот на ЕК за 2012 год. одржан е Деветтиот состанок на Поткомитетот за правда, 
слобода и безбедност помеѓу Р.Македонија и ЕУ во рамките на Комитетот за стабилизација и 
асоцијација (Скопје, 30 и 31 мај 2011 год.), посветен на состојбите во областа на: визна политика; 
гранично управување; азил, миграции и реадмисија; реформи на полицијата; борба против организиран 
криминал; трговија со луѓе; борба против тероризмот; превенција од дроги  и други прашања. 
Одделението за преговори и интеграција во својство на претседавач со овој Поткомитет, во соработка со 
Секретаријатот за  Европски прашања ги изврши сите неопходни подготовки  (материјали, координација 
со други учесници) за неговото успешно оддржување. Оддржан е и Деветтиот состанок  на Комитетот за 
стабилизација и асоцијација (Брисел, 30 ноември 2012 год.) на кој во конструктивен дијалог со 
Европската Комисија, беа презентирани достигнувањата на Р.Македонија во областа на Поглавјето 24 - 
Правда, слобода и безбедност, како и идните мерки во насока на надминување на забелешките 
констатирани во Извештајот на ЕК за напредокот на Р Македонија во 2012 год.Одделението за 
преговори и интеграција учествуваше во подготовка на материјалите, а со излагање во својство на 
претседавач со Поткомитетот за правда, слобода и безбедност и во работата на состанокот. 

Во насока на преземање на активностите произлезени од 4-та точка од “Патоказ за реализација на 
приоритетните цели за 2012 год.усвоени на Пристапниот дијалог на високо ниво“, за напредокот на 
Република Македонија во 2012 год. во делот за усогласувањето со законодавството на ЕУ како и други 
параметри за состојбите во оваа област, годинава изготвен е Закон за изменување и дополнување на 
Законот за следење на комуникации . 

Во делот за имплементација на визната либерализација, реализирано е активно учество во работа на 
Експертската работна група (составена од претставници на  повеќе министерства  и претставници на 
Владата) за  преземање на мерки и активности за спречување и намалување на бројот на неосновани 
барања на азил во земјите  членки на ЕУ од  државјани на Р.М. За остварување на овие задачи беа 
подготвени Акциски планови „Мерки  за намалување на барателите на азил од Р.М. во земјите членки на 
ЕУ- Шенген“ за периодот октомври 2012-април 2013 год., во кои покрај општите мерки за намалување  на 
баратели на азил (идентификација на ризичните подрачја и соработка со амбасадите на земјите членки 
на ЕУ), се утврдени и конкретни оперативни мерки (идентификација на туристички агенции кои вршат 
нелегален превоз и злоупотреба на баратели на азил, зајакнување на граничните контроли  и др.), 
спроведување на кампањи за подигнување на јавната свест, како и легислативни (измени во правната 
регулатива) и социо-економски мерки (зголемување на вработеноста на ромската популација, проекти за 
подобрување на комунална инфраструктура и домување на социјално ранливите групи). Работна група 
учествуваше во реализацијата и го следеше спроведувањето на овие мерки и во согласност со 
потпишаната Декларација доставуваше извештаи до Европската комисија.    



 37 

Во делот за управувањето со средствата на ИПА и другите проекти имплементирани во МВР, 
активностите беа насочени кон: техничката имплементација на проекти од ИПА-2009 („Градење на 
капацитети на институциите кои го спроведуваат законот за правичен третман на задржани и приведени 
лица“, „Поддршка за реформа на полицијата и кривичното право“, „Интегрирано гранично управување“); 
координирање на  активностите за спроведување на  проекти од ИПА 2007 и 2008 („Поддршка на 
развојот на полицијата“, „Интегрирано гранично управување-Компонента 2 “); следење  и поддршка на 
проектите во имплементација   („Стратегија за полициски реформи“, „Интегрирано гранично 
управување“); координирање на  реализацијата на проектите во рамките на ИПА повеќе корисничката - 
регионална програма („ИПА 2008-Полициска соработка: Борба против организираниот криминал, со 
посебен акцент на илегалната трговија со дрога и превенција од тероризам“, „ИПА 2009 - Соработка во 
областа на кривичното право: заштита на сведоци во борбата против сериозниот криминал и 
тероризмот“, „ИПА 2010 - Зајакнување на капацитетите за борба против компјутерскиот криминал“); 
реализација на проектите во рамките на билатералната соработка со поодделни земји (Кралство 
Норвешка-„Интегрирана база за странци“;  Кралство Холандија - „Градење на капацитети за гранична 
полиција“;) и на проекти финансирани од страна на Европската Комисија („COMPOSITE“- Компаративни 
истражувања за полицијата во ЕУ“), односно TAIEX - инструментот на ЕУ за краткорочна помош, со кој 
на МВР во 2012 год. му беа одобрени  повеќе студиски посети, работилници и експертски мисии.     

Активности за едукација, стручно оспособување и усовршување  

Во согласност со планираните активности и Стратегијата за обуки, Центарот за обука организираше 101 
обука за вкупно 3.079 учесници. Заради оспособување за самостојно вршење на работите на работното 
место одржани се 39 обуки, за поуспешно вршење на работните задачи одржани се 60 континуирани 
обуки и две основни обуки за полицаец за 330 кандидати, кои ќе продолжат и во текот на 2013 год. Во 
Центарот беа спроведени и четири регионални обуки за 147 учесници од земјите на југоисточна Европа.  

Едукацијата и усовршувањето на работниците во Министерството и оваа година се реализираше преку 
најразлични форми на стручно оспособување (семинари, обуки, курсеви, конференции, студиски посети), 
а во соработка и со повеќе меѓународни организации ( OBSE, UNDP, ICITAP, ILECU, SEPKA, UNHCR, 
FRONTEX, TAIEX, и др), како и со амбасади и министерства за внатрешни работи (САД, Франција, 
Велика Британија, Бугарија, Австрија, Германија, Унгарија, Норвешка и др.).    

Нормативна дејност и имотно-правни работи   

Министерството за внатрешни работи во текот на годината донесе осум закони и 46 подзаконски и други 
акти ( 27 правилници, осум упатства, пет уредби, две програми и по едно решение, наредба, спогодба и 
стратегија).                   

Во текот на годината се спроведени 548 постапки за утврдување на одговорност за кршење на работна 
дисциплина. 

Кадровски состојби  

Во текот на годината спроведени се постапки за вработување на 132 работника (со и без јавни огласи), 
како и преземени 133 работници од други институции, додека по основ на барање на работник, 
прекинување на договор за вработување по сила на закон и решенија за старосна и инвалидска пензија, 
пензионирани се 312 лица.  

Материјално-техничко работење  

Во рамки на одобрениот Буџет за 2012 год. спроведени се постапки за јавни набавки на стоки, услуги, 
потрошен материјал, основни средства, услуги за тековно одржување на опрема и инсталации и објекти, 
услуги за осигурување на имотот, набавка на енергенси, прехранбени продукти и друго.  

Во делот за капитални набавки, за потребите на ЕСЗ извршено е реновирање на објект во касарната 
„Илинден“, набавка на едно блиндирано возило и 150 моторни возила за потреби на полицијата, како и 
повеќе набавки на обувки и униформи, за потреби на униформираните полициски службеници.  

Во текот на годината спроведена е планираната постапка за набавка на обрасци за нови сообраќајни 
дозволи, која ќе се реализира во 2013 год.  
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Обезбедување на објекти и личности  

Во текот на годината Одделот за обезбедување организираше и вршеше постојано обезбедување на 
Претседателот на Република Македонија, Претседателот на Собранието на Република Македонија, 
Претседателот на Владата на Република Македонија, замениците на Претседателот на Владата на 
Република Македонија, како и на министрите за внатрешни работи, одбрана и надворешни работи. 

Со определени мерки и активности на обезбедување беа опфатени и министрите за правда и за 
финансии и Јавниот обвинител, како и семејството на поранешниот Претседател на Република 
Македонија и  други личности. Организирани и координирани мерки се спроведуваа и за обезбедување 
на странски личности и делегации за време на нивниот престој при официјални  или работни посети во 
Р. Македонија, односно на шефови или заменици на шефови на странски држави, претседатели на 
парламенти, претседатели на влади, министри за внатрешни и надворешни работи и за одбрана, а по 
потреба и на други личности и делегации. Во текот на 2012 год. извршено е обезбедување на вкупно 86 
странски делегации, при што мерки за обезбедување од прв степен се  спроведувани за обезбедување 
на седум делегации, мерки од втор степен за 10 делегации, мерки од трет степен за 36 делегации и 
мерки од четврт степен се преземени за обезбедување на 33 делегации. Мерки на обезбедување се 
преземаа и при одржување на јавни манифестации на кои присуствуваа личности кои ги обезбедува 
Министерството за внатрешни работи.  Вршено е сообраќајно и ескортното обезбедување на домашни 
ВИП личности и странски делегации, при што се извршени 2.080 сообраќајни обезбедувања, 2.008 
обезбедувања на домашни ВИП личности и 72 обезбедувања на странски делегации, вклучително и 
мерки за обезбедување  на трасите  по кои се движеа  ВИП личностите и странските делегации. Голем 
број активности и мерки се остварувани и на планот на внатрешното обезбедување на објекти. Преку 
пријавниците на објектите што се обезбедуваа примени се вкупно 153.425 странки и при тоа привремено 
се задржани 18 парчиња оружје. Исто така, извршени се  48.548 контролни прегледи на пратки, писма и 
пакети, како и 20.960 прегледи на сали и простории во објекти.  

Аналитичко-истражувачка и информативна дејност  

Во текот на 2012 год. беа изготвени повеќе од 420  аналитички материјали и 379 билтени за секојдневно 
информирање. 

 Како позначајни, може да се истакнат 10 обемни анализи во кои е опфатен петгодишен период на 
состојбите, а тоа се анализи за сторени убиства, семејно насилство, малолетничка деликвенција, мерки 
на кривичен прогон против вработени во Министерството, состојбите со азилот и злоупотреба на 
безвизниот режим, недозволена трговија со синтетички дроги, недозволена трговија со оружје, каде 
предмет на кривичното дело е пиштол, состојбите во компјутерскиот криминал и злоупотреба на 
платежни картички, насилството помеѓу учениците и настрадани возачи и патници на мотоцикли.  

Во делот на информативната дејност, беа изготвени и 184 информации и одговори за движењето и 
обемот на криминалните и други безбедносни појави на подрачјето на целата Република. Изготвени се 
57 аналитички согледувања на состојби поврзани со одредени појавни облици на криминалот за 
раководителите во Министертвото, како и по барање на други државни институции.  Секторот за 
аналитика навремено ја исполнуваше и обврската за информирање врз основа на заклучоци донесени 
од Владата на Република Македонија, а во текот на годината се изготвени 26 информации за преземени 
активности од Министерството во областа на криумчарење на прехранбени и земјоделски производи, 
преземени мерки по Законот за јавна чистота, бесправна сеча на шуми, заштита од бучава во животна 
средина и неовластеното производство и дистрибуција на пиратски музички, филмски и компјутерски 
изданија,  како и позначајни безбедносни настани.Исто така, беа доставени одговори на 14 пратенички 
прашања, поставени до Владата на Р.Македонија или до министерот за внатрешни работи.   

Изготвувањето на статистички прикази е основа за соодветно и успешно анализирање на состојбите. Во 
оваа смисла, од страна на Секторот беа изготвени 111 статистички прикази за стапката на движење на 
криминалот, кои офаќаат периоди од 2012 година, како и за годините наназад.  

Односи со јавноста и информации од јавен карактер  

И во текот на 2012 год. Министерството посебно внимание посвети на информирање на граѓаните за 
активностите за одредени настани или кривични постапки, за што беа изготвени 385 соопштенија 
објавени и на официјалната веб страница на Министерството, изготвени се одговори на 311 писмени 
барања од новинари и медиуми и одржани 21 прес конференции на највисоко ниво. По разни поводи од 
доменот на полициските активности, беа одржани 304 прес-конференции од страна на локалните 
канцеларии за односи со јавноста и изготвени 550 соопштенија пласирани во локалните медиуми во 
регионите под надлежност на Секторите за внатрешни работи. 
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 Официјалната web-stranica на Министерството за внатрешни работи и натаму е една од најпосетените 
интернет страници од сите државни институции со регистрирани 3,2 милиони посетители, што се должи 
на квалитетното редизајнирање на веб страницата, а исто така континуирано беa сервисирани и делот 
од владиниот портал  www.uslugi.gov.mk, со одговорени 826 прашања претежно од делокругот на 
управните прашања, делот на порталите www.e-demokratija.gov.mk и www.opendata.gov.mk, што се 
однесуваат на отворени податоци достапни за јавноста од делокругот на работењето на 
Министерството. 

Покрај тековните задачи и активности во ажурирање и уредување на официјалната web-stranica на 
Министерството, беа спроведени и  четири важни проекти во рамки на нејзиното фунционирање, 
односно се воспостави апликација за пријавување на странски и домашни гости и апликација за 
електронски тестови за полагање на теоретски испит за возачка дозвола, потоа проектот „отворено 
владино општество“, како и проект со кој е извршена комплетна ревизија на целокупната законска и 
подзаконска регулатива од сферата на Министерството, при што се опфатени околу 200 законски, 
подзаконски акти и правилници, како и изработка на нивна структурна презентација на сајтот.  

Одделението за односи со јавноста во текот на 2012 год.спроведе повеќе кампањи на полето на 
превенција, запознавање со измените на законите и подигање на свеста кај граѓаните, а на you tube 
каналот од 2010 година па наваму постирани се околу 80 видеа со полициски акции и видеа за едукација 
на граѓаните. За таа цел беа изработени следните проекти и кампањи: 

 „Среќна и безбедна 2012 година“ против употреба на огнено оружје и пиротехнички средства за 
време нa новогодишните празници, при што целна група на оваа кампања беа учениците од 
основните и средните училишта на целата територија на РМ; 

 Проект за едукација на децата од детските градинки „Да се запознаеме со најмладите“, со цел да 
се едуцираат и запознаат најмладите со работата на полицијата и промовирање на односот 
полицаец-дете, другари и пријатели; 

 Проект за комплетен дизајн (од принт до видео материјали) за Министерската конференција чии 
што домаќин беше МВР; 

 Кампања за користење на придобивките на Визната либерализација, со цел да ги едуцира 
граѓаните што е визна либерализација и дека истата во ниту еден случај не смее да се користи за 
барање за добивање азил, за што беа изготвени околу 100.000 флаери на македонски, албански 
и ромски јазик, а беше емитуван и рекламен спот; 

 Проект „Навивај спортски, без навреди и насилство“, при што беа опфатени ученици од средните 
училишта на подрачјето на СВР Тетово, со цел истите поблиску да се запознаат со законската 
регулатива која го санкционира неспорстското однесување на фудбалските и други натпревари, 
потребата од коректно навивање, без провокации, инциденти и меѓуетнички и други навреди; 

 Кампања „Да Ве потсетиме, да Ве посоветуваме“, каде целна група беа основните и средните 
училишта на подрачјето на Скопје и Битола, со цел учениците да ги запознаат со основните 
делови од Законот за јавен ред и мир, како и корисни совети за решавање на некои конфликтни 
ситуации; 

 Апликација „Пази радар“- која предупредува  на радарска контрола наменета за сите граѓани 
корисници на т.н „паметни телефони“; 

 Кампања за примерно однесување на матурските прослави со едукација на полуматурантите и 
матурантите со Законот за прекршоци против јавниот ред и мир и со негативните последици од 
употреба на алкохол и дрога за време на матурските прослави; 

 Кампања за запознавање на странските туристи за сообраќајните правила и прописи кои важат во 
Република Македонија;  

 Превентивна видео кампања „Предупредуваме, за поодговорно однесување на учесниците во 
сообраќајот“ кои беа снимени со сигурносните камери поставени на сите поголеми крстосници на 
подрачјето на Скопје и Куманово; 

 Сообраќајна воспитна акција „Поголема безбедност на пешаците “; 
 Кампања „Лето без пожари„ за превенција, едукација и зголемување на јавната свест на граѓаните 

во текот на летниот период; 
 Проект „Превенција од илегална миграција“, чија цел е јакнење на превентивната улога на 

полицијата преку делување на свеста на средношколците, оневозможување, одвраќање од 
можноста за илегална миграција во потрага за учење, студирање или работа во странство и 
упатување кон начините на легална миграција. 

 Традиционална кампања на почетокот на училишната година за едукација на учениците-учесници 
во сообраќајот; 

http://www.uslugi.gov.mk/
http://www.e-demokratija.gov.mk/
http://www.opendata.gov.mk/
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 Кампања „Отворени и добро контролирани граници“ наменета да ја зацврсти довербата и 
меѓуграничната соработка на граничните полиции на Р Македонија и Р Бугарија; 

 Проект за новиот електронски систем за теоретско полагање на возачките испити со промоција на 
проектот со симулатор кој се наоѓа на web страната на Министерството; 

 Кампања „Полицијата и учениците се дружат“ чија цел е зголемување на безбедноста на 
училиштата во државата и намалување на малолетничка деликвенција. Со  проектот се опфатени 
околу 500 основни и средни училишта и се ангажирани над 150 полициски службеници за 
директна соработка со  учениците и вработените во училиштата; 

 Кампања „Компјутерот е твојот пријател и учител ... не уништувај го!„ во соработка со СВР Скопје 
за запознавање на учениците со кривичниот закон, неопходноста за информатичко образование и 
зачувување на компјутерите; 

 Кампања „Каква  ќе биде забавата зависи од тебе” против употреба на пиротехнички средства и 
оружје за време на новогодишните и божиќните празници. 

Како посебна едукативна активност за вработените во Министерството се издвојува и изработката на 
Упатството за начинот на користење на социјалните мрежи од страна на работниците во МВР, поради 
неправилна употреба од страна на истите. 

До Одделението за информации од јавен карактер беа поднесени 275 барања и постапено е по сите 
освен едно, за кое постапката е во тек. Во 17 случаи на барањата е одговорено негативно бидејќи се 
работи за класифицирани информации со соодветен степен на тајност и претставуваат исклучок од 
слободен пристап до информации. По одговорените барања, вложени се 14 жалби, по што од страна на 
Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер четири жалби 
се уважени, во седум случаи жалбите се одбиени како неосновани, во еден случај е донесен Заклучок за 
запирање на постапката поради повлекување на жалбата,  а за два случаи постапката е во тек. 

Граѓански работи  

Во согласност со заложбите на Владата за реформа во јавната администрација и подобрување на 
квалитетот на услуги кон граѓаните, реализирани се повеќе проекти меѓу кои „Таен клиент“, „Нема 
погрешна врата“, „Граѓанинот пред сè“, „Едношалтерски систем“, „Електронска лична карта“, „Семафор“ 
и други, како заедничкиот проект со неколку министерства „Врата до врата“. 

Во 2012 год., издадени се вкупно 443.553 лични карти, од кои 320.529 на македонски јазик(ТИП-А), 
додека 123.024 се двојазични лични карти(ТИП-Б). Оваа година за првпат лична карта извадиле 48.723 
лица, а 394.830 биле заменети по разни основи.  Во матичните книги определени се вкупно 31.528 нови 
матични броеви, а донесени се вкупно 1.442 решенија со кои се поништува погрешно определен матичен 
број, додека донесени се 3.324 решенија за промена на личното име.  

Оваа година се издадени 273.393(298.981) патни исправи  што е 8,5% помалку во однос на 2011 год. На 
барање на надлежните судови се издадени 78(129) патни исправи со одреден рок на важење, а поради 
изречени судски забрани за издавање на патни исправи, односно нивно одземање, донесени се 
2.439(1.505) решенија со кои се одбиени барања за издавање на патни исправи, а на 948(189) лица им 
се одземени пасошите. 

Во дипломатско-конзуларните претставништва на Р.Македонија во странство, обработени се вкупно 
2.840(2.160) поднесени барања за патни исправи, од кои вкупно се издадени 1.261 патна исправа и тоа, 
во САД-Њујорк, Чикаго и Детроит се издадени 680 патни исправи , во Австралија-Канбера и Мелбурн - 
400 патни исправи и во Германија- Бон, Берлин и Минхен-181 исправа. 

Во делот на постапките за стекнување и отпуст на македонско државјанство е постапувано по 
1.350(1.400) барања за стекнување на државјанство на Р.Македонија и 1.044(929) барања за отпуст од 
македонско државјанство. Притоа, донесени се 2.352(2.284) решенија, од кои 2.130(2.112) се позитивни, 
а 222(172) негативни. Од вкупниот број позитивни решенија, 1.073(1.150) се за прием во државјанство, 
120(80) решенија за утврдување државјански статус, а 937(882) за отпуст од државјанство  на РМ. Во 
текот на годината, се издадени и 85.596 уверенија за државјанство. 

Во текот на годината поднесени се вкупно 3.978(4.141) барања за издавање на одобренија за 
набавување на оружје, од кои се издадени 2.304(2.569) одобренија, 633 барања се одбиени, а 
останатите 1.041 барање, сево постапка на одлучување. 

Регистрирани се вкупно 5.619 парчиња оружје, од кои 2.124 се новорегистрирани, а 3.495 се 
пререгистрирани парчиња оружје. 
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Во областа на сообраќајот, годинава во Р.Македонија се регистрирани вкупно 391.157 регистрирани 
возила, при што, за првпат се регистрирани 41.597 нови и половно-увезени возила, регистрацијата е 
продолжена на 349.560 возила. Исто така, издадени се 19.357 нови возачки дозволи, на лица кои за прв 
пат полагале возачки испит, потоа важноста е продолжена на 194.253 дозволи, 40.313 се заменети по 
разни основи, а издадени се и 6.451 дупликат. 

Телекомуникации, криптообработка, криптозаштита и информатичка технологија   

Стручните служби на Министерството чија надлежност се телекомуникациите, криптообработката и 
криптозаштитата преземаа бројни активности за одржување во функција на сите технички 
телекомуникациски системи, а учествуваа и во реализирање на повеќе стратешки проекти за 
Министерството. 

Во делот на телекомуникациите, беше имплементирана втората фаза од проектот ,Дигитален 
полициски радио систем „ТЕТРА“ со проширување на мрежно покривање на територијата на државата 
до 80%, а во врска со овој проект е потпишан и Договор за оптимизација на ТЕТРА системот. 
Учествувано е и во проектот „Интегрирана база на странци“ при што е извршено мрежно поврзување на 
инволвираните институции, продолжено е проширување на проектот за видео-надзор и „Оптичка мрежа 
во Скопје“, а извршено е и поврзување со оптичка мрежа на три државни институции вклучени во 
проектот „ИБАС“. 

Спроведена е софтверска надрадба на ТЕТРА системот.     

Службите за криптообработка учествуваа во проектите за реновирање на полициските станици и 
гранични премини, а тековно беа ангажирани на одржување на системот за пренос на класифицирани и 
некласифицирани информации и одржување и сервисирање на постоечките системи за видео-надзор и 
контрола на пристап.  

Во делот на криптозаштитата учествувано е во реализацијата на проекти од областа на 
криптографијата и информатичката безбедност во нашето Министерство и Министерството за 
информатичко општество. Исто така, се преземаа тековни активности за администрирање и одржување 
на криптостаниците, а на неколку работни станици е инсталирана и новата верзија на апликацијата за 
криптирање.  

Во текот на 2012 год.во Секторот за информатичка технологија се  реализирани низа активности од 
различни области на работа, со цел навремено и успешно да се одговори на барањата на службите од 
МВР, на потребите на институциите на државата, како и заради развој и имплементирање на  проекти 
кои значат приближување до стандардите на Европската унија. 

Во делот на развојот на нови проекти започнати се подготовки за реализација на стратешките проекти 
„Модернизација на информациониот систем на МВР“ и „Имплементација на business continuity and 
disaster recovery систем“. Со комплетно сопствен ресурси извршено е воведување на новите регистарски 
таблици и таблици со натпис во апликацијата Моторни возила, имплементиран е Билтенот на дневни 
настани во СВР Струмица и започната е имплементацијата на истиот во СВР Куманово, завршен е 
развојот на проектот „е-Регистер на фалсификувани пари“, воведена е апликацијата Локални потраги по 
моторни возила во СВР Скопје. Истовремено континуирано се вршеше и одржување на постојните 
апликации развиени со сопствени ресурси, како и пружање на неопходната помош на корисниците за 
користење на овие апликации преку организирање на обуки и телефонски консултации. 

Во поглед на експлоатација на податоци од информациониот систем извршени се 74 стандардни 
обработки и 900 специфични обработки на податоци, како за потреби на служби во министерството, така 
и за други државни институции со кои министерството има склучено договори.  

Во делот на системска и техничка поддршка реализирани се бројни активности за непречено 
функционирање на централниот информатички систем на министерството, системот за Нови лични 
документи, системите на Интерпол и Европол, Lotus Domino и e-mail системот на министерството. За 
одржување на периферната компјутерска опрема  извршена е инсталација на 125 нови компјутери, 
сервисирани се 455 компјутери и компјутерска опрема, решени се 3295 пријави по телефон за 
инциденти, извршено е мрежно поврзување при што се пуштени околу 5000 метри кабли во државата.   

Отсекот за персонализација на нови лични документи во 2012 год. произведе: 272.425 патни исправи, 
455.23 лични карти, 263.284  возачки дозволи, 6.926  дозволи за престој на странци.  
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Состојби и спроведени активности во областа на криминалитетот и другите безбедносни 

сегменти  

На подрачјето на Република Македонија во текот на 2013 година беа евидентирани   30.365 (29.939)2, 

кривични дела што претставува незначително зголемување за 1,4 % во споредба со претходната година, 

како резултат на континуираното  зголемување на најбројните кривични дела во областа на класичниот 

криминал, имотните деликти.  

Приоритетите во борбата против организираниот криминал, утврдени во Стратешкиот план на 

Министерството за 2012-2014 година, ги насочија активностите во работењето во насока на 

продолжување на региналната и меѓународната соработка за сузбивање на организираните 

криминални групи- 25 (25) кои делуваа во повеќе области на криминалот, а како членови беа пријавени 

261 (193) лица.  

Покрај сузбивањето на криминалните групи, приоритет на стручните служби беше и превентивното и 

репресивно делување во делот на обезбедување на заштита на безвизниот режим што нашата држава 

го има воспоставено со земјите од Европската Унија. Притоа, постигнато е тројно зголемување на 

откриените кривични дела, а двојно е зголемен бројот на откриени лица кои ги врбуваат, организираат и 

засолнуваат лицата што го злоупотребуваат безвизниот режим.  

Во областа на класичниот криминал мерките и активностите беа главно насочени кон откривање на 

потешките дела  проследени со насилство, а како резултат на тоа полицијата постигна евидентни 

резултати при расветлување на кривичните дела против животот и телото постигнувајќи висока 

ефикасност од 96%, против половата слобода и половиот морал - 91,4%, потоа кај делото „изнуда“-каде 

ефикасноста изнесува 90,5%,„противправно лишување од слобода“ - 86%, „грабнување“-83 %  итн. 

Во областа на јавниот ред и мир бележиме изразено намалување од 14% во делот на прекршоците 
за кои се поднесени барања за поведување на прекршочна постапка, двојно намалување е забележано 
и кај инцидентите на спортски натпревари, а во останатиот дел од областа  остварена е поволна и 
стабилна безбедносна состојба како резултат на навременото и квалитетно извршување на полициските 
активности и зголеменото ангажирање од страна на припадниците на Министерството.  

Превземени мерки и примена на овластувањата 

Полициските овластувања целосно и во законски рамки беа применувани од страна на полициските 

службеници, во насока на обезбедување, заштита и почитување на основните слободи и права на 

човекот и граѓанинот, заштита на правниот поредок, спречување и откривање на казниви дела, 

преземање мерки за гонење на сторителите на тие дела, како и одржување на јавниот ред и мир во 

земјата. 

Имено, полициските службеници легитимно, соодветно и пропорционално, кога полициските работи не 

можеле да бидат извршени на друг начин употребиле средства за присилба, за кои по преземени  мерки 

за утврдување на оправданоста на употребата на средствата за присилба, е утврдено дека во сите 

случаи нивната употреба била оправдана. 

Во најголем број од случаите средствата за присилба биле употребени за воспоставување на нарушен 

јавен ред и мир, потоа во при вршење на кривично дело, при постоење на останати законски причини и 

при контрола на сообраќај. Како резултат на  употребените средства за присилба 26 лица се лесно 

повредени.       

                                                           
2
 Бројките

 
 во заградите се однесуваат на 2012  година.  

1.9.Осврт на постигнати резултати во 2013 година 
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Во тековната година по разни законски основи  беа предупредени 37.300 лица, потоа на 98.259 лица е 

извршено утврдување на идентитет, привремено се одземени 10.924 предмети, а во 1.121 случаи се 

извршени претреси на определени објекти, простории на државни органи, институции што вршат јавни 

овластувања и други правни лица, како и увид во нивната документација. Покрај ова, врз основа на 

наредба издадена од надлежен суд приведени се 4.647, а се задржани 6.185  лица.  

Во рамки на преземени мерки од областа на патниот сообраќај, од сообраќај исклучени се 19.404 возила 

и 21.795 возачи, времено се одземени 3.809 возачки дозволи, на вонреден технички преглед упатени се 

3.107 возила, во 62.091 случај бил употребен алкотест, додека на 935 лица им е земено крв и урина за 

анализа. Исто така, во оваа област поднесени се 2.467 кривични пријави за сторени 2.861 кривично 

дело, 105.832 барања за поведување прекршочна постапка и наплатени  се 8.697 парични глоби.    

Покрај ова, во рамките на преземените репресивни мерки и дејствија расветлени се вкупно 12.984 

(12.384) кривични дела, со што е постигната ефикасност од 42,7%, потоа во областа на јавниот ред и 

мир за вкупно 8.810 (10.240) прекршоци се поднесени барања за поведување на прекршочна постапка 

против 12.344 (14.566) сторители, а за 1.031 прекршок од областа на јавниот поредок (најчесто заради 

повреда на законските прописите за лична карта, странци, оружје, за пријавување на живеалиште и 

престојувалиште, лично име, донации и спонзорства во јавни дејности) поднесени се барања за 

поведување прекршочна постапка против 1.179 лица.  

Организирани видови на криминалитет и корупција 

Борбата против организираниот криминал  се остваруваше преку проактивен пристап во водењето на 

криминалистичките истраги како  и преку спроведување на полициски операции на национално, 

регионално и меѓународно ниво за  сузбивање на организирани групи вклучени во  повеќе криминални 

области.  

Оваа година сузбиени се вкупно 25 (25) криминални групи со 261 (193) член (од нив 238 македонски и 

23 странски државјани), кои делувале во областа на недозволена трговија со дрога, организираниот - 

економски криминал, корупцијата, компјутерскиот криминал, фалсификување документи, криминалот 

поврзан со криумчарење мигранти, недозволена трговија со културни добра, криумчарење акцизна стока 

и кривични дела против државата. 

Треба да се издвои и дека кај седум од споменатите криминални групи е идентификувано 

„злосторничко здружување“, поради што 116 (61) сторители- членови на овие групи се пријавени за 

15 (11) вакви кривични дела.   

Една од позначајните активности на министерството е сузбивањето на 20-члена криминална група 

која вршела кривични дела против државата. Членовите на групата се сегашни и поранешни 

вработени во нашето министерство, вработени во Агенција за разузнавање, Министерство за одбрана, 

други државни институции и вработени во приватни фирми и медиуми, кои за време на своето работење 

за потребите на странските разузнавачки служби прибирале и доставувале класифицирани материјали и 

податоци за состојбата во државата. Покрај ова, на незаконит начин обезбедувале податоци за лица од 

јавниот живот  и преку закани и уцени ги држеле во заблуда со прикажување на невистинити податоци на 

интернет сајтови или во медиумите. Членовите на групата се пријавени за кривичните дела „шпионажа“, 

„оддавање државна тајна“, „уцена“, „измама“ и „злосторничко здружување“. 

Од страна на Министерството во соработката со странските безбедносни служби на регионално и 

меѓународно ниво како и по самостојно спроведените акции во делот на откривање на недозволената 

трговија со дрога, сузбиени се 11 (10) криминални групи во кои членувале вкупно 57 (44) лица. 

Членовите на овие криминални групи биле инволвирани во недозволена трговија со хероин и 

марихуана. 

Оваа година, зголемен е бројот на откриените кривични дела „перење пари и други приноси од 

казниво дело“, односно откриени се 12 (10) вакви дела за кои се пријавени се 45 (48) сторители. 
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Пријавените лица се управители, одговорни лица и сопственици на приватни фирми, референт, брокер и 

нотар, кои незаконски со злоупотреба на службената положба, даночно затајување, фалсификување 

исправа, измама и недозволена трговија со дрога пуштиле во легалниот промет парични средства во 

висина од над 1,2 милијарда денари.  

Во овој дел откриени се две криминални групи и тоа: 16-члена криминална група преку 17 правни лица 

каде сторителите биле одговорни лица, со изготвување на лажни фактури за наводно остварен трговски 

промет, легализирале стока што претходно била набавена на “црно“ и вршеле преноси и прикривање на 

паричните средства кои потекнувале од нејзината продажба, по што  паричните средства ги подигале во 

готовина или ги пуштале во оптек за набавка на друга стока. На овој начин, групата обезбедила прилив 

на сметките на правните лица во вкупен износ од околу 777 милиони денари.   

Втората  шестчлена криминална група со злоупотреба на службената положба и со фалсификување на 

исправи при доделување на градежно земјиште и изградба на објект во Скопје стекнале криминални 

приноси во висина од околу 65,8 милиони денари, по што истите ги легализирале со склучување на 

Договори со невистинита содржина за наводно посредување, а потоа ги префрлале на личните сметки 

на пријавените и сметки на домашната фирма на еден од пријавените, наменски регистрирана во 

нашата држава.  

Во оваа година, продолжија активностите по две операции што беа реализирани во 2012 година, при 

што во рамки на операциите „Детонатор“  и “Керозин“ дополнително девет физички и четири правни 

лица се пријавени за кривично дело „перење пари“. 

Класична корупција 

Зголемување за 19% е регистрирано и кај откриените кривични дела во делот на класичната корупција, 

односно откриени се девет (11) дела  „примање поткуп“ и за истите се пријавени 14 (15) сторители,  

девет (осум) дела „давање поткуп“ за кои се пријавени 26 (13) сторители, пет (две) дела „противзаконито 

посредување“ за кои се пријавени 13  (двајца) сторители и  две дела (/) „поткуп при избори и гласање“ за 

кои се пријавени четворица сторители. 

Во овој дел откриена е осум - члена криминална група составена од четворица судии еден од нив 

истражен, главен уредник, јавен обвинител, адвокат и уште едно лице пријавени за кривичните дела 

„противзаконито посредување“,  „примање поткуп“, злоупотреба на службена положба и дело од Законот 

за заштита на сведоци. Сторителите - вработени во судството побарале 2.000 евра од роднина на две 

притворени лица за извршено кривично дело „разбојништво“ со цел да биде укината мерката притвор, а 

посредувале и за други незаконитости во врска со предмет за убиство, како и со други предмети во 

Основниот суд каде биле вработени, додека уредникот на списание објавил идентитетот на лице - 

загрозен сведок. 

Во останатите случаи, за примање поткуп се пријавени осум полициски службеници, по еден директор, 

референт, доктор и специјализант. Пет од полициските службеници се дел од криминална група и за 

одреден паричен износ ја договарале маршутата за илегално пренесување на добитокот во Р Албанија,  

потоа тројца полициски службеници побарале и примиле поткуп во износ од 1500 денари, 300 и 900 

евра, за легализирање на возило, добивање помала казна и да не изречат казна, потоа доктор и 

специјализант зеле 500 евра за да извршат две хирушки интеревенции, директор при спроведување на 

постапка за избор на најповолен понудувач за организирање на екскурзија на ученици, од туристичка 

агенција побарал неговиот син да оди бесплатно на екскурзијата и референтот зел 400 евра за да 

изготви лична карта. 

Во случаите на давање поткуп, откако од страна на полициски службеници се констатирани 

неправилности при контрола на возила (превоз на дрва и зеленчук  без документи) како и неправилности 

по Законот за сообраќај и гранична контрола, сторителите (еден косовски и еден германски државјанин) 

им понудиле поткуп во износ од 1.000 денари до 200 евра.  
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Понатаму, за две од делата „примање награда за противзаконито влијание“ пријавени се Јавен 

обвинител и вработен во Основно јавно обвинителство кои на кривично пријавено лице ветиле дека ќе 

посредуваат кај нивен колега кај кого бил предметот, заради издејствување на поблага казна, а за 

ваквото влијание во повеќе наврати земале од лицето разновидна стока во вредност од околу 120.000 

денари, потоа за едно дело пријавени се пет сторители кои за износ од 300 до 3.000 денари посредувале 

кај повеќе доктори за издавање на лекарски уверенија на заинтересирани лица кои подоцна биле 

користеле во постапка за добивање на бугарско државјанство и во последниот случај директор на Јавно 

претпријатие противзаконито влијаел и ги поттикнувал членовите на Управниот одбор да донесат 

незаконска одлука и склучат договор за закуп со одредена фирма за што примил подарок во износ од 

900 евра. 

Регистрирани се и две кривични дела „поткуп при избори и гласање“,  за едното дело пријавени се 

четири лица, помеѓу кои и еден полициски службеник а се работи за давање на поткуп на повеќе граѓани 

во нотарската канцеларија, со цел да гласаат за еден од кандидатите за градоначалник, чии интереси на 

локалните избори биле застапувани од пријавените, додека едно дело е извршено од непознат 

сторител. 

Реализирани се и 45 (50) случаи на коруптивно злоупотребување на службената положба во кои 

службени лица- вкупно 106(119), со непочитување на законските и подзаконските акти во работењето за 

себе и други лица противправно присвоиле повеќе од 522 милиони денари(една милијарда денари) на 

штета на државниот Буџет, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност. 

Повеќето од овие злоупотреби се извршени од управители на фирми и директори - 28 лица, полициски 

службеници -17, лекари- 12 лица и други службени и одговорни лица, вработени во државни институции 

и приватни фирми. 

Во овој дел откриена е криминална група составена од 14 лица - основачи и управители на друштва со 

ограничена одговорност кои злоупотребувајќи ја службената положба постапувале спротивно на Законот 

за управување со отпад на начин што формирале повеќе правни лица во кои како основачи запишувале 

лица со низок материјален статус и ги користеле за изработување на фалсификувани фактури за 

наводен откуп на отпадно железо притоа префрлувајќи парични средства на повеќе физички лица, што 

подоцна ги подигале сторителите, притоа затајувајќи даночни обврски во износ од околу 175 милиони 

денари. 

Илегална миграција 

Зголемување за 46%  е регистрирано и во делот на илегалната миграција, односно откриени се 52 (39) 

кривични дела „криумчарење  мигранти“ сторени од 98 (70) сторители и пет дела „организирање на 

група и потикнување на извршување на делата трговија со луѓе и криумчарење мигранти“  сторени од 22 

сторители. 

Според реализираните случаи на криумчарење мигранти Република Македонија воглавно останува 

транзит земја, односно мигрантите илегално ја поминуваат грчко - македонската граница, а потоа со 

такси превозници се упатуваат кон северната граница, додека од вкупно 370 идентификувани 

мигранти (415), од кои 46 % се авганистански, пакистански, и сиријски државјани.  

Најголемиот број сторители на овие дела се македонски државјани, само осум сторители се странски 

државјани и тоа по двајца бугарски и романски и по еден пакистански, судански, германски и косовски 

државјанин, додека во еден случај сторителот е со двојно државјанство. 

Откриена се две криминални групи и тоа: 20 - члена криминална група (еден државјанин на Судан) 

организирала канал за криумчарење мигранти, преку Р Македонија, наплаќајки од 120-200 евра по лице 

за транспорт од Р Грција до Кумановскиот регион каде биле засолнувани, а потоа за износ од 300 евра 

по мигрант во договор со членови на криминални групи од Р Србија илегално ги префрлувале во Р 
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Србија, од каде заминувале во Европската Унија. На овој начин успеале да прокриумчарат повеќе од 250 

мигранти по потекло од Авганистан, Пакистан, Судан, Сирија и други арапски и африкански земји.   

Втората група е составена од шест членови кои во нивните домови сместувале и засолнувале мигранти 

по потекло од афро-азиските земји, се до нивно илегално префрлување во Р Србија. При извршени 

претреси во нивните домови во с.Лојане  пронајдени се 34 мигранти по потекло од Авганистан, 

Сомалија, Алжир, Бангладеш, Мали, Гвинеја, Сиера Леоне и Руанда. 

Зголемување за  трипати е регистрирано и кај откриените 13 кривични дела „злоупотреба на 

безвизен режим со државите членки на Европската Унија и Шенгенскиот договор“ (четири) сторени 

од 19 (девет) сторители. Сторителите се македонски државјани кои со патнички возила за износ од 200 

или 250 евра по лице им организирале транспорт на 119 (20) наши државјани-потенцијални баратели на 

азил чија крајна дестинација била Германија, Франција, Холандија. Излез од државата најчесто 

остварувале преку северната граница, односно на Граничниот премин Табановце.  

Треба да се издвои случајот во кој сторителот освен за делото „злоупотреба на безвизниот режим“ е 

пријавен и за „трговија со малолетно лице“. Пријавениот сторител е македонски државјанин кој 

искористувајќи ја лошата економска состојба на семејство од Македонија им обезбедил транспорт до 

Белгија каде требало да бараат азил, а откако од страна на семејството не му бил исплатен 

договорениот паричен надомест, истиот им ја одзел малолетната ќерка и за 5.000 евра ја дал продал на 

лице од Белгија.  

Ефикасноста во откривањето на кривичните дела фалсификување пари“ изнесува 62,5% (64,5%), 

односно регистрирани се 80 (107) вакви дела, од нив 50 (69) се расветлени и се пријавени 84 (98) 

сторители, а пуштени се во оптек вкупно  186 фалсификувани банкноти, најчесто во продавници, 

угостителски објекти, и бензински пумпи . Инаку, карактеристично за оваа година е дека во оптек се 

пуштаат фалсификуваните евра - вкупно 132(61) банкноти, за разлика од минатата година кога  во 

најголем број во оптек беше пуштан денарот 189 банкноти. 

Во овој дел откриена е меѓународна криминална група оставена од пет македонски и еден бугарски 

државјани која делуваше на територијата на Република Македонија и Република Бугарија и вршела 

набавка и пуштање на фалсификувани евра, како и изготвување и продажба на фалсификувани 

исправи. При извршени претреси во домовите и возилата на сторителите пронајдени се 18 банкноти 

од по 50 фалсификувани евра и 33 банкноти од по 100 фалсификувани евра.  

Во 2013 година, откриени се уште шест организирани криминални групи,  а како нивни членови се 

пријавени, а како нивни членови се пријавени 104 лица (86 се македонски, 15 албански и тројца бугарски 

државјани). Инаку,  две од групите се занимавале со  криумчарење на жив добиток и цигари, при што 

добиток е криумчарен од нашата држава во Албанија додека цигарите се криумчарени од Република 

Албанија и Косово во Република Македонија, потоа двете групи  изработувале лажни платежни картички 

и  вршеле нелегални трансакции, една група се занимавале со нелегално ископување и пренесување на 

археолошките предмети и продажба надвор од државата, а последната група изготвувала 

фалсификувани документи на лица на кои им биле потребни документи за регулирање на престој  во 

странство.  

Економски криминалитет 

Активностите за сузбивање на кривичните дела во областа на економскиот криминал првенствено беа 

во насочени кон прибирање информации и податоци за сторени криминални дејствија, проверки на 

финансиско работење на правни субјекти, банкарски системи, јавни претпријатија и други институции, 

како и за документирање случаи на злоупотреба на постапките за јавни набавки, затајување данок, 

компјутерски измами, активностите за заштита на интелектуалната сопственост и други инкриминации. 

Инаку,  во текот на годината вкупно се откриени 739 (766) кривични дела за кои се пријавени 1.019 

(1.058) сторители- физички лица и 134 (94) сторители- правни лица. Нанесената материјална штета 
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на Буџетот на државата, акционерските друштва, друштвата со ограничена одговорност и други субјекти 

изнесува 1.176.422.262 денари (2.471.642.930 денари). 

По видови, најзастапени се делата "злоупотреба на службената положба и овластување"- 194 (200), 

во значаен број се откриени и делата „даночно затајување“-  43 (51) дело, „фалсификување или 

уништување деловни книги"- 44 (42) дела, „несовесно работење во службата“- 20 (39) дела, 

„бесправно градење“-36(34) дела, „оштетување и неовластено навлегување во компјутерски 

систем“- 74 (31) дела и делата „повреда на права од индустриска сопственост и неовластена 

употреба на туѓа фирма“-23 (седум),  “повреда на правото од пријавен и заштитен пронајдок и 

топографија на интегрални кола“- 17 (29) и „измамување на купувачи-15 (пет), 

Зголемување за повеќе од три пати може да се забележи кај откривањето на делата „повреда на 

права од индустриска сопственост и неовластена употреба на туѓа фирма“, а за трипати е зголемен 

бројот и на откриените дела „измамување на купувачи“. 

Гледано по подрачја: најголемиот број на дела беа откриени од Секторот за внатрешни работи Скопје-

106(98), Секторот за внатрешни работи Битола-104 (110), Секторот за внатрешни работи Тетово-103 

(105), Секторот за внатрешни работи Охрид-102 (134), потоа Куманово-99 (69), Струмица-77 (90), 

Штип-68 (77) и Велес-28 (37)  дела. Значаен број на кривични дела-52(46)се откриени и од Одделот за 

сузбивање на организиран и сериозен криминал, при што спроведени се повеќе истраги за 

откривање на случаи на економскиот - организиран криминал како и санкционирање на сторителите на 

ваквите дела. 

Бројот на откриените кривични дела злоупотреба на службената положба и овластување-194 (200) е 

на исто рамниште со минатата година, а пријавени 310 (321) сторители.  Со сторување на ова 

кривично дело нанесена е штета на Буџетот на државата, акционерските друштва и друштвата со 

ограничена одговорност од околу  676 милиони денари  (околу 1,6 милијарди денари). 

Најголем број злоупотреби се откриени на подрачјето на СВР Куманово - 29 дела, по 27 дела на 

подрачје на СВР Битола и СВР Тетово, потоа Центарот за спречување на сериозен и организиран 

криминал- 25 дела, СВР Струмица- 24 дела, СВР Штип- 23 дела, СВР Охрид- 18 дела, СВР Велес- 12 

дела и СВР Скопје - девет дела. 

Сторителите се јавуваат во својство на управители, одговорни и службени лица -60 лица, вработени во 

банки - 22, референти - 21, полициски службеници - 17, директори - 18, доктори - 12, претседатели на 

одбори и организации - 10, професори - осум и други овластени лица во државни  институции и приватни 

фирми кои работеле спротивно на Законите со кои се регулираат односите во разни сфери во кои 

работат,  (Законот за стечај,  Законот за јавни набавки, Законот за евиденции во областа на 

здравството, Законот на Трговски Друштва, Законот за земјоделско земјиште и др.). 

Како што кажавме годинава, како сторители на злоупотреба на службената положба и овластување се 

јавуваат и 17 (18) полициски службеници кои постапувале спротивно на законските прописи. Притоа, 

за пет полициски службеници е утврдено дека се дел од криминална група кои давале информации за 

моменталната поставеност на полициските патроли со цел криумчарење на жив добиток, во друг случај 

е документирано дека полициски службеник е дел од криминална група која се занимавала со илегални 

ископувања на предмети од културна и археолошка вредност, а во останатите случаи од страна на 

полициските службеници, при вршење преглед над мигранти одземени им се парични средства и 

мобилни телефони без да им издадат потврда за одземени предмети, при контрола на мотоцикл е 

изготвен записник само за еден констатиран прекршок иако биле утврдени и  други прекршоци, за 

легализирање на возило од сопственикот биле барани парични средства и сл. 

Исто така, би ги издвоиле и  откриените злоупотребите сторени од вработени во управа за заштита на 

културно наследство и вработени во Музеи кои од археолошки локалитети на територијата на Република 

Македонија ископувале предмети со културна и археолошка вредност, потоа од професори кои за 

одреден паричен износ на студенти им овозможувале преодна оцена без да покажат соодветно знаење,  



 48 

лекарите кои издавале фалсификувани лекарски уверенија, управители, сопственици и членови на 

Одбори во акционерско друштво и вработени во Управа за јавни приходи незаконски ја намалиле 

вредноста како и расходувањето на целокупната стока на залихата во друштвото, додека вработените 

во Управата за јавни приходи не презеле мерки на целосно наплатување на даночниот долг.  

Уште еден вид на дела од економскиот криминал чие вршење се остварува преку службената положба е 

откриен во значаен број оваа година, a се работи за делата „несовесно работење во службата“ – 20 

(39) дела, за кои се пријавени 40 (42) сторители. Пријавени се директори, одговорни лица, референти и 

други службени лица вработени во државни институции и јавни претпријатија кои повредувајќи ги 

законските права, несовесно постапувајќи во вршење на своите овластувања и пропуштање на должен 

надзор причиниле материјална штета во износ од 9,7 милиони денари. 

Овие дела се откриени на подрачјето на СВР Битола - пет дела, СВР Скопје и СВР Штип - по четири 

дела, СВР Тетово - три дела, СВР Охрид и СВР Велес - по две дела. 

Карактеристичен случај е во кој како сторители се пријавени 10 лица - вработени во  пошта кои со  

пропуштање на должниот надзор и несовесно постапување во вршење на службените овластувања 

овозможиле две маскирани вооружени лица да извршат разбојништво во поштата и да одземат 13,6 

милиони денари. 

Во значаен број се откриени и делата „даночно затајување“-  43 (51) дела, извршени од 87 (71) 

сторители и истите се документирани од СВР Тетово-16, СВР Струмица- осум дела, Одделот за 

спречување на сериозен и организиран криминал и СВР Куманово - по пет дела, СВР Битола - три, 

СВР Скопје и СВР Велес- по две дела и по едно дело од СВР Охрид и СВР Штип, а затаени биле 

даночните обврски во висина од 234 милиони денари, на штета на Буџетот на државата. 

Да ги издвоиме даночните затајувања откриени од Одделот за спречување на сериозен и организиран 

криминал, при што во два случаи каде сторителите-26 се дел од криминални групи3 кои како одговорни 

лица во правни лица со изготвување на лажни фактури за извршен промет затаиле даночни обврски во 

износ од околу 200 милиони денари, како реализациите на подрачјето на СВР Тетово и Куманово, каде 

се откриени случаи на организирање игри на среќа во нерегистрирани објекти, односно без да се платат 

законски давачки и надомест за лиценци.  

Во делот на компјутерскиот криминал – вкупно се регистрирани 94 (49) кривични дела извршени од 

48 (60) сторители при што најзастапени се кривичните дела „оштетување и неовластено навлегување 

во компјутерски систем“, „изработка или употреба на лажна платежна картичка“ и „компјутерска 

измама“. 

Карактеристични се два случаи со кои се откриени две криминални групи и тоа: 11 - члена и седум - 

члена криминална група, при што во првиот случај сторителите на ПОС терминали на продажни места 

со фалсификувани платежни картички купувале најразновидна стока стекнувајќи се со 240 илјади денари 

и во вториот случај сторителите во 19 случаи на банкомати на домашни банки неовластено монтирале 

скимери обезбедувајќи податоци од платежни картички, а потоа извршиле вкупно 475 нелегални 

трансакции стекнувајќи се со 1,8 милиони денари.  

 

Во останатите случаи на компјутерски криминал сторителите со фалсификувани платежни картички на 

странски или наши државјани плаќале услуги и купувале производи, вршеле нелегални трансакции на 

ПОС терминали инсталирани на продажни места, во еден случај сторителот неовластено навлегол во 

компјутерскиот систем на фирмата и изменил и оштетил ВЕБ страница, потоа во друг случај сторителот 

без да поседува авторизирано одобрение на Универзитетот, извршил навлегување и неовластено 

пренасочување на поголем број дојдовни електронски пораки од доверлива природа и во еден случај 

                                                           
3
Криминалните групи се објаснети во областа на организиран криминал  во делот на  „перење пари“ и „карактеристични злоупотреби. 
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сторителот со употреба на „username“ кој му бил доделен на друго физичко лице  неовластено презел и 

избришал податоци во системот. 

Министерството за внатрешни работи на планот на активностите за заштита на правата од 

интелектуална и индустриска сопственост, во текот на 2013 година спроведе четири самостојни 

контроли за откривање и спречување на пиратерија и тоа две на подрачјето на Битола и по една на 

подрачје на Куманово и Прилеп при што е контролиран деловен објект во кој незаконски биле 

приредувани игри на среќа, контрола во куќа од каде е одземен лап-топ компјутер на кој сопственикот 

неовластено инсталирал нелиценциран софтвер и контрола во две трговски друштва - оператори на 

кабелска мрежа, каде управителите без одобрение на Советот за радиодифузија реемитувале 

нерегистрирани телевизиски канали. 

Исто така, службите на Министерството во соработка со Координативното тело на Владата спроведоа 19 

акциски контроли на подрачје на Тетово, Скопје, Куманово, Штип, Гостивар, Струга, Прилеп и Крива 

Паланка, при што беа исконтролирани  повеќе правни лица, кабелски телевизии и тезги од каде беа 

одземени 4.693 пиратски ЦД и ДВД дискови, 1.578 парчиња фалсификувани производи (803 парчиња се 

текстилни производи), 41 компјутер,  50 рисивери и 264 фалсификувани украсни елки. 

Документирани се вкупно 47 кривични дела, од нив 40 се од економскиот криминалитет,  17 (29) од 

делата се „повреда на правото од пријавен и заштитен пронајдок и топографија на интегрални кола“ за 

кои се пријавени 17 (30) сторители, 23 (седум) дела се „повреда на право од индустриска сопственост и 

неовластена употреба на туѓа фирма“ со пријавени 33 (седум) сторители, додека другите документирани 

дела се од областа на класичниот криминал.  

Во текот на годината Координативното тело за заштита на интелектуалната сопственост спроведе и 

акција за уништување на пиратски и фалсификувани производи во депонијата Дрисла во Скопје 

каде беа уништени 5.000 пиратски производи (ЦД и ДВД), 200 парчиња текстил со фалсификувана 

трговска марка, 50 тонери и 44.230 фалсификувани производи (очила, чизми, фудбалски топки и сл.), 

запленети во акции во борба против пиратеријата. 

Kласичен криминалитет 

И покрај тоа што оваа година е забележано незначително зголемување на класичниот криминал од 

1,7%, во споредба со минатата година, тоа не влијаеше и не се одрази на севкупната безбедносна 

состојба во Република Македонија. Така, регистрирани се 28.628 (28.158) кривични дела, од кои 

полицијата расветли 11.385 (10.701) дела, со што е постигната ефикасност од 40%, за разлика од 

ланската година, кога ефикасноста изнесуваше 38%. За сторените кривични дела, кривично се пријавени  

вкупно 15.851  (15.187) сторители.  

Минималниот пораст на класичниот криминал, пред се е резултат на порастот на кривичните дела 

против имотот, кои вообичаено сочинуваат околу 80% од класичниот криминал, а во рамките на 

имотните деликти доминираат кривичните дела „тешка кражба“ и „кражба“, при што се одземаат  

материјални добра,  во прв ред пари (денари и девизи), златен и скапоцен накит,  техничка стока и други 

предмети. 

Иако, по квантитет делата против имотот се најголемиот дел во класичниот криминал, сепак кривичните 

дела со елементи на насилство, претставуваат еден од главните индикатори за целокупната 

безбедносна состојба во државата, пред сè заради тежината на овие деликти. Токму поради овој факт, 

сузбивањето на насилниот криминал беше еден од главните приоритети на полицијата, а посветеноста и 

максималното ангажирање резултираше со висок степен на реализација на убиствата, грабнувањата, 

противправните лишувања од слобода, изнудите, уцените, сексуалните деликти и т.н., а во прилог на 

ова тврдење оди и постигнатата висока ефикасност.  

Во текот на 2013 година на подрачје на Република Македонија се регистрирани вкупно 20 кривични 

дела „убиство“, при што се лишени од живот вкупно 22 лица. Бројот на убиствата со години наназад се 
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во континуирано намалување, а толку мал број  убиства не се регистрирани ниту еднаш во последниве 

25 години. За правилната насоченост на работата на полицијата говори и фактот што овие дела се 

намалени за 29% во споредба со минатата година, кога беа регистрирани 28 убиства. Секако за 

обележување е што при расветлувањето на овие дела е постигната доста висока ефикасност од 

75%, односно се уште нерасветлени останаа пет убиства. 

Најголем број од овие дела се извршени на подрачје на Скопје-осум, потоа по две во Штип, Тетово и 

Куманово и по едно во Радовиш, Кратово, Велес, Демир Хисар, Гостивар и Кавадарци.  

Според начинот на извршување, најголем број, односно 12 се извршени со пукање од огнено оружје 

(пиштол-пет, ловна пушка-четири и автоматска пушка-три), потоа, три убиства се извршени со употреба 

на погоден тврд предмет, две со употреба на нож, по едно со секира и физичка сила, додека едно 

убиство е извршено со употреба на стап и физичка сила. 

Жртви на овие кривични дела биле 22 лица, од кои 15 од машки и седум од женски пол. Во два случаи се 

работи за двојни убиства, односно лишени се од живот по две лица. Според возраста, најголем број од 

убиените-шест биле на возраст од 41 до 50 години, потоа по четири на возраст од 18 до 30, 31 до 40 

години и над 60 години, две жртви биле на возраст од 51 до 60, едно лице било дете, а за едно лице кое 

е странски државјанин-мигрант не е утврдена точната возраст. Притоа најмладата жртва годинава било 

осумгодишно дете, кое е убиено од страна на неговиот татко, додека најстарата жртва е 71-годишна 

старица усмртена од нејзиниот син. 

Како сторители на 15-те досега расветлени убиства се јавуваат 18 лица, сите од машки пол, при што 13 

од убиствата ги извршиле поединци, едно убиство е извршено од три лица, а при извршување на едно 

убиство, на сторителот му помагало уште едно лице кое е пријавено за кривично дело „помагање“. 

Инаку, по извршување на четири убиства, сторителите си го одзеле животот. Според возраста, по пет 

сторители биле од 18 до 30 години и од 41 до 50 години, четворица на возраст од 51 до 60 години, тројца 

од 31 до 40 години, додека еден е на 73-годишна возраст. Што се однесува до мотивите за извршување 

на убиствата, најголем број од нив, се извршени во кругот на семејството, поради нарушени семејни 

односи, додека останатите се поради претходно настанати расправии, нарасчистени имотно-правни 

односи, нарушени односи помеѓу соседи итн.  

Оваа година, за разлика од минатата кај кривичните дела против слободите и правата на граѓаните, 
бележиме зголемување од 25.4%, односно регистрирани се  429 (342) кривични дела, од кои 23 останаа 
нерасветлени. Во рамките на овие кривични дела најбројно е кривичното дело „загрозување на 
сигурноста“ - 339 (213), главно извршено во рамките на семејното насилство (околу 60% кривични 
дела), а најчесто се вршеле со сериозни закани и употреба на физичка сила. Кривичните дела 
„грабнување“, чии број изнесува 18 (19)  се речиси на исто ниво со ланската година, а при нивното 
расветлување се постигнати значајни резултати односно постигната е ефикасност од 83%. 
Намалувањето од 12% е поевидентно кај делото „противправно лишување од слобода“-29 (33), од 
кои само четири останале нерасветлени. Мотивите за извршување на овие дела остануваат 
непроменети и во овој период, а тоа се нерасчистени должничко - доверителски односи, како и 
лишување од слобода и грабнување на девојки поради раскинати љубовни врски или присилување на 
жртвата да стапи во брачна заедница со сторителот. Годинава е забележано зголемување од 26% на 
кривичните дела „против половата слобода и половиот морал“, односно регистрирани се 151 (120) 
дело. Порастот првенствено се должи на зголемениот број кривични дела „полов напад над 
малолетник кој не наполнил 14 години“, чиј број изнесува 50 (34), додека кривичните дела 
„силување“ се намалени за 11,6%, односно регистрирани се 38 (43). При расветлувањето на овој вид 
деликти полицијата постигна висока ефикасност од речиси 91,4%, а за извршените дела кривично се 
пријавени 147 сторители.  

Како што погоре напоменавме, класичниот криминал во најголем дел го сочинуваат делата против 
имотот, кои претставуваат речиси 80% од него. Конкретно, регистрирани се 22.654 (22.450) кривични 
дела од областа на имотниот криминал, што значи дека бележиме незначително зголемување од 0.9%, а 
при нивното расветлување e постигната ефикасност од 26% (24.4%), односно расветлени се 5.851 дело. 

Кога говориме за имотен криминал, тоа се однесува пред се на тешките кражби, кои претставуваат 
околу 67% од овој криминал, при што во оваа година пораст од 33% е регистриран кај тешките кражби во 
куќи и станови, додека кај другите објекти на напад е забележан тренд на намалување и тоа за 32,5% се 
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намалени тешките кражби во продавници, а за 18% се намалени тешките кражби во возила и викенд 
куќи. При расветлувањето на овие дела постигната е ефикасност од 21% (20.5%). 

Во рамките на имотните деликти, најзначајни дела се секако разбојништвата, кои иако во имотниот 

криминал се застапени со само  2,1%, сепак поради начинот и употребата на насилство при нивното 

извршување, се едни од најтешките дела во оваа област. За разлика од минатите години кога нивниот 

број бележеше тренд на  намалување, годинава се на исто рамниште со 2012 година, односно 

регистрирани се 468 (469) разбојништва. Она што е позитивно е секако зголемувањето на ефикасноста 

при нивното расветлување која изнесува 42.3% (39,4%), што претставува доста висока ефикасност, 

имајќи ја предвид тежината и спецификите на овие дела, што секако претставува битен индикатор за 

правилната насоченост на полициското работење. Овие дела, се карактеристични најмногу за 

подрачјето на Скопје, каде се извршени речиси 65% од разбојништвата, додека на останатите подрачја 

нивниот број е далеку помал.   

Според местото на извршување, повеќе од половината или околу 52% од разбојништвата се извршени 
на отворен простор, односно се работи за улични разбојништва, кои главно се од полесен вид, следат 51 
разбојништво во продавници, претежно за колонијална стока, при што од вработените, најчесто лица од 
женски пол се одземани пари од дневниот промет. Во куќи и станови се извршени 44 разбојништва, при 
што најчесто се ограбувани постари лица, потоа следат 21 разбојништво на бензински пумпи, 17 во 
казина, 12 над такси возачи, 11 во спортски обложувалници, шест во пошти, пет во банки, а останатите 
разбојништва, како што се во влезови од згради, угостителски објекти, менувачници и сл. се застапени 
во многу помал број.  

Иако продолжува тенденцијата на употреба на огнено оружје како средство за закана, сепак само во 
изолирани случаи сторителите го употребиле, односно пукале од него. Такви се седум разбојништва, 
конкретно при извршувањето на две разбојништва во продавница и по едно во менувачница, бензинска 
пумпа, златара, спортска обложувалница и на отворен простор. Од овие разбојништва само едно 
извршено над сопственик на менувачница, лицето го загубило животот, додека на сопственик на 
златарница му биле нанесени тешки телесни повреди. Со смртни последици годинава е регистрирано 
уште едно разбојништво, извршено во куќа, каде што со физичка сила е лишен од живот постаро лице, 
но истото е расветлено и кривично се пријавени четворица сторители. 

Забележливи разлики нема во делот на изнудите и уцените, односно состојбата е многу слична со 
минатата година, како во нивниот број, така и во мотивите, начинот на извршување и ефикасноста при 
нивното расветлување. Конкретно, регистрирани се 21 (21)  кривично дело „изнуда“ и девет (осум) 
дела „уцена“, а од нив досега останаа нерасветлени само пет дела. Инаку, изнудите се вршени 
поради нерасчистени должничко - доверителски односи или изнуда на пари од лица, при што 
сторителите со сериозни закани по животот на жртвите и по животот на нивните семејства им 
изнудувале парични износи кои се движеле до 30.000 евра, додека кај уцените, барање пари, за да не 
бидат објавени компромитирачки материјали. 

Во текот на годината беа регистрирани 676 (615) кривични дела од областа нa семејното насилство, 

односно бележиме пораст од 10%, кој се должи на зголемувањето на бројот на делата „загрозување на 

сигурноста“. Инаку и годинава најбројни се кривичните дела „телесна повреда“-417 (420), потоа следат 

234 (147) дела „загрозување на сигурноста“, 11 (18)„тешка телесна повреда“, шест дела „убиство“ 

во обид, пет (15) дела „присилба“ и по едно кривично дело „убиство“, „противправно лишување 

од слобода“ и „полов напад над малолетник кој не наполнил 14 години“. Најранлива категорија во 

семејното насилство и понатаму се сопругите и родителите, а според начинот речиси 90% од кривичните 

дела се извршени со  употреба на физичка сила. 

Битни разлики не се регистрирани ниту во областа на малолетничката деликвенција, односно 
регистрирани се речиси исто дела колку и минатата година, а и фокусот на малолетниците за 
извршување на имотен криминал не бележи промени. Имено, регистрирани се вкупно 1.558 (1.582) 
кривични дела извршени од малолетници, чие учество во вкупно расветлениот криминал е околу 12%, 
додека малолетниците се јавуваат како сторители на 1.337 имотните деликти, претежно тешки кражби, 
чиј број е 929.  

Во областа на културното наследство и природните реткости бележиме намалување за едно дело, 

односно регистрирани се девет (10) дела, од кои пет дела „присвојување на добра под привремена 

заштита или културно наследство или природни реткости“ и четири „оштетување или 
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уништување на добра под привремена заштита или културно наследство или природни реткости“ 

од кои само едно останало нерасветлено. Се работи за оштетување археолошки локалитети или објекти 

кои се под привремена заштита, вршење ископување на археолошки локалитети без одобрение и 

уништување на споменици на културата, при што кај пријавените се пронаоѓани монети од различни 

временски периоди, метални предмети и др.  

Во текот на годината, Министерството преземаше мерки за расчистување на 154 (174) самоубиства, а од 

направените согледувања можеме да се заклучи дека самоубиства почесто вршат лица од машки пол-

113,  според старосната структура најголем број од лицата се над 30 години, а според начинот на 

извршување, најмногу лица си го одзеле животот со бесење, додека најчесто самоубиствата се 

извршени поради нервни растројства-31.  

Во областа на потражната дејност, e постапувано по вкупно 1.193 (1.510) централни потерници, што 
значи дека се намалени за 21% во споредба со минатата година. Од нив 1.050 потерници се по наредба 
на судовите, 122 се од казнено - поправните домови и 21 се од воспитно - поправните установи. Од 
распишаните централни потерници добиени се 1.308 барања за запирање на потерниците, при што 820 
потерници се запрени поради спроведено лишување од слобода, 254 потерници се запрени поради 
нивна апсолутна застареност и 234 од останати причини. По распишаните централни потерници, а за 
лица за кои се добиени сознанија дека престојуваат во странство, Секторот за меѓународна полициска 
соработка распиша 225 барања за меѓународни потерници. По завршената екстрадициона постапка, од 
странски земји  во Р. Македонија се преземени 66 лица, додека од Р. Македонија во други земји, се 
предадени 10 странски државјани. 

Kриминалистичко – технички работи 

Во Одделот за криминалистичка техника, во текот на 2013 година е постапувано по 17.555 (16.282) 

барaња по различни основи и претставува зголемување од 4% во споредба со претходната година. 

Во Секторот за криминалистичко–лабораториски испитувања се спроведени 14.704 разни анализи и 

12.697 вештачења. Што се однесува на вештачењата, тие во најголем број се однесуваат на ДНК 

анализа на биолошки материјал, а во помал број на серотолошки анализи.  Битен дел од активностите 

на лабораторијата се и извршените вештачења на таканаречените колд-хитови (поврзувања на ДНК од 

трагa со лице кое евидира во база без да е истото осомничено за делото) и се направени над 200 вакви 

поврзувања од кои најголем дел се тешки кражби. Во текот на оваа година продолжи да се надградува 

збирката на ДНК профили од траги од кривични дела и осомничени лица, односно добиени се 1.708 

барања  за изготвување на ДНК профили од референтни траги за осомничени лица. 

Во Секторот за криминалистичка идентификација на лица, беа спроведени 2.734 анализи на траги од 

папиларни линии, 356 споредбени  анализи на траги од папиларни линии со отпечатоци од осомничени 

лица, 297 вештачења, односно идентификации на лица, 3.252 внесувања на дактилоскопски материјал 

во дактилоскопската база и АФИС, утврдување на идентитет на 1.880 лица, 507 дактилоскопски анализи 

за потребите на ИНТЕРПОЛ, извршени се 781 криминалистичко-технички обработки, 1.033 

дактилоскопски материјали за ИНТЕРПОЛ, 186 акти за утврдување идентитет на регистрирани лица за 

ИНТЕРПОЛ, 296 крим.технички регистрации на лица во КПД Идризово, 1.051 фоторепродукција на траги 

од папиларни линии и пет учества во истраги на местото на настанот кај сериозни кривични дела. 

Во Одделението за крим-технички испитувања на фото, видео, аудио и дигитални податоци, се 

изработени 96.080 фотографии, додека развиени се 6.246 филмови и ЦД-а. Полиграфска техника е 

применета при расветлување на 64 кривични дела, а се извршени 123 полиграфски тестирања. Исто 

така, по искази на сведоци се креирани 12 фото-роботи. 

Од страна на отсеците за криминалистичка техника во секторите за внатрешни работи се извршени 

15.651 увиди, од кои најголем број (12.909) се во врска со имотни деликти, потоа се извршени 986 увиди 

при крвни деликти, 956 увиди за сообраќајни незгоди, 570 за пожари, 122 увиди за организиран криминал  

и шест за експлозии 
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Недозволена трговија со дроги   

Министерството за внатрешни работи и во 2013 година бележи евидентни резултати во борбата со 

нарко-криминалот, особено во делот на меѓународниот криминал, кои резултираа со реализации во 

кои се сузбиени криминални организации,пресечени меѓународни канали, успешни акции на заедничките 

истражни тимови, како и заплени на високо квалитетна наркотична дрога. Со продолжението на акцијата 

„Диригент“ и елиминирање на криминилните групи од таканаречената „Франкфуртска мафија“ е разбиено 

главното јадро и  е нанесен голем удар на нарко-мафијата. Впрочем, овие факти се јасна потврда за 

кунтинуираниот ангажман и посветеноста на Министерството за внатрешни работи во справувањето со 

овој вид на криминал. 

Преземените мерки за редуцирање на снабдувањето со наркотична дрога резултираa со откривање на  

вкупно 555 (604) кривични дела, од кои 421 „неовластено производство и пуштање во промет 

наркотични дроги, психотропни супстанци и прекурсори“ и 134 кривични дела „овозможување на 

употреба наркотични дроги“. 

Во рамките на овие случаи, беа поднесени кривични пријави против 668 сторители, од кои беа 

запленети над 490 килограми наркотични дроги.  

Од клучно значење за ефективната борба против недозволената трговија со дрога беше 

консолидираната и зацврстената меѓународна соработка. Во таа насока продолжи тенденцијата на 

пресекување на меѓународни канали, при што беа пресечени 14 канали, во кои беа запленети над 359 

килограми марихуана и 10 килограми и 575 грама хероин. За одбележување е заплената на над 138 

килограми високо квалитетна марихуана, на граничниот премин Делчево, при претрес на товарно возило 

сместена во шуплини од даски, чија вредност на наркопазарот во западно-европските земји би 

достигнала цена од околу 560.000 евра. 

Во борбата со недозволена трговија со дрога, во овој период беа сузбиени и 11 организирани 

криминални групи, а мерки на кривичен прогон се преземени против 75 лица, од кои 57 се 

организатори и членови на криминалните групи. Инаку, во рамките на формираните Заеднички 

истражни тимови, врз основа на договор помеѓу јавните обвинителства на  СРГерманија, Равстрија, 

Кралството Холандија и РМакедонија се спроведени две успешни акции со австриската и 

германската полиција. Како резултат на овие акции се идентификувани и елиминирани шест од 

откриените криминални групи составени од македонски државјани, кои делувале на подрачјата на 

Виена и Франкфурт, односно организирале мрежа и биле вклучени во улично дилерство на хероин 

на наркозависници. Паралелно со нарко-криминалот, се одвивало и перењето на нелегално 

заработените пари, при што се обезбедени докази за трансферирани парични средства над 2,5 

милиони денари. Во рамките на овие акции на територијата на Република Македонија се пресечени и 

меѓународни канали, во кои транспортот за дрогата бил наменет за овие криминални групи.  

 Активностите преземени во овој период како и во изминатите неколку години, придонесоа трговијата 

за дрога во Франкфурт, која во најголем дел била предводена од македонски државјани, значително да 

го намали нивното учеството. Мора да се посочи дека со елиминирањето на кримининалните групи во 

Франкфурт и Виена и е нанесен сериозен удар на наркомафијата за која се претпоставува дека повеќе 

од 10 години е инволвирана во меѓународниот криминал, а ваквата пракса преставува добар пример 

како треба да се бориме против сериозниот и организиран криминал. 

Во рамки на меѓународната соработка, преку Секторот за меѓународна полициска соработка примени се 

известувања дека во повеќе земји од слобода биле лишени 83 македонски државјани од кои биле 

запленети над три тони наркотична дроги  тоа два тони и 658 килограми и плантажа со марихуана, 

потоа 203 килограми средство за мешање на дрогата, 120 килограми хероин, 35 килограми кокаин и др. 

Од извршените компаративни согледувања бележиме намален тренд од 19% на лишени македонски 

државјани во странски земји, но од друга страна запленетата дрога е значително зголемена во однос на 

минатата година кога беше запленето  околу еден тон наркотична дрога. 
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Добрата соработка и кординација на полицијата со Царинската управа беше нотирана и во Извештајот 

на Европската комисија, која резултираше со осум успешни реализации за пресекување на 

меѓународни канали за недозволена трговија со дрога, во кои беа запленети над 70 килограми 

наркотични дроги. Покрај ова, во Извештајот е нотиран и континуитетот на добрата соработката на 

заеднички проекти помеѓу националната фокална точка и Европскиот мониторинг центар за дроги и 

зависности од дрога, а повеќе експерти од земјата активно учествувале во различни обуки организирани 

од страна на Европскиот мониторинг. 

Инаку и оваа година, во комбинатот „Југохром“-Јегуновце беше спроведено јавно уништување на 

запленетата дрога, за која се донесени правосилни судски одлуки, при што беа уништени над 288 

килограми наркотична дрога и тоа 226 килограми и 952 грама марихуана, потоа 60 килограми и 115 

грама хероин, како и еден килограм и 465 грама кокаин. 

Недозволена трговија со оружје и криумчарење на акцизни и други видови на стоки  

И оваа година продолжија активностите за спречување на нелегалната трговија со оружје, за што 

сведочат зголемениот број на откриени случаи и сторители, како и зголемена заплена на оружје и 

муниција, а исто така полицијата активно беше вклучена во сите процеси на превенција, се во насока 

на што поуспешно спротивставување на илегалната трговија со оружје. Засилените активности што 

ги преземаше полицијата за спречување на нелегалната трговија со оружје, дадоа позитивни резултати, 

за што говорат откриените 205  (лани 178) кривични дела „недозволено изработување, држење и 

тргување со оружје или распрскувачки материи“ и едно кривично дело „изработување и набавување 

оружје и средства наменети за извршување на кривично дело“. Врз основа на компаративните 

согледувања во изминатите години е констатиран тренд на зголемување на откривачката функција за 

над 15%. 

Во рамките на овие случаи, беа поднесени кривични пријави против 237 сторители, од кои беа 

запленети и одземени 185 парчиња оружје и тоа: 59 пиштоли, потоа 30 ловни пушки, 20 полуавтоматски 

пиштоли, 17 автоматски пушки, 15 револвери, 14 рачни бомби, шест рачни ракетни фрлачи и др, како и 

10.769 парчиња муниција, 19 пакувања експлозив, 111.404 разновидни петарди и др. Инаку и кај 

одземеното оружје, бележиме тренд на пораст, како и зголемување на откриените сторители на овој 

вид криминал. 

 И во овој период продолжи тенденцијата на заплена на пиштоли кои преставува 1/3 од вкупната 

заплена, а оружјето најчесто беше запленето во индивидуални заплени, кое граѓаните го набавувале под 

изговор за лична безбедност и сигурност. Најголем дел од овие дела се извршени на подрачјето на 

Скопје - 23%, по што следи Куманово со 12%, додека на останатите подрачја се откриени кривични дела 

во помал процент.  

Во овој период, Одделот за спречување на организиран и сериозен криминал во рамки на спроведена 

криминалистичка операција, откри лице кое на заинтересирани купувачи нудело на продажба 

разновидно огнено оружје (автоматски пушки, пиштоли, бомби, муниција и др.), по различни цени. При 

реализација на случајот, од импровизирана работилница беа одземени автоматска пушка и четири 

револвери. Покрај ова, на подрачјето на Тетово, беа преземени мерки за откривање на криминална група 

која вршела разбојништва на бензински пумпи, по што кај еден од сторителите се пронајдени десет 

парчиња оружје меѓу кои и шест рачни ракетни фрлачи.   

Покрај мерките на кривичен прогон, против 428 лица беа поднесени и 414 барања за поведување на 

прекршочна постапка, најчесто заради набавување делови од оружје, поседување муниција, носење на 

оружјето спротивно на одредбите на законот и сл. Во рамки на овие мерки, беа запленети 229 парчиња 

оружје, 778 парчиња муниција, како и значително количество петарди и пиротехнички средства и др.  

Во рамките на активноста за спречување на последиците од употреба на петарди и други 

пиротехнички средства, за време на предновогодишните празници беа преземени низа активности кои 

се однесуваа пред се на запознавање на граѓаните со законската регулатива и штетните последици од 
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употреба на петарди и други пиротехнички средства, а беа упатени и апели преку средствата за јавно 

информирање за максимална воздржаност на граѓаните. Преземените активности резултираа со 80% 

зголемување на заплената на пиротехнички средства, која оваа година изнесуваше над 235.000 

парчиња пиротехнички средства. 

И оваа година, по повод Светскиот ден за уништување на оружјето, во соработка со Управата за 

управување со конфискуван и одземен имот се изврши уништување на запленетото и конфискувано 

оружје, за кои беа донесени правосилни пресуди. Притоа, во рамките на одбележувањето на овој ден беа 

уништени 265 парчиња оружје. 

Криумчарење со акцизни и друг вид стоки 

 Активностите во областа  на криумчарење со акцизни и друг вид стоки, првенствено беа насочени кон 

засилената гранична контрола, елиминираните организирани криминални групи и зголемената 

координација на полицијата со останатите погранични служби, задолжени за борба против овој вид 

на криминал.  

Во овој период беа откриени 40 кривични дела, што е за девет проценти помалку од претходната 

година, кога полицијата откри 44 кривични дела. Од вкупно откриените дела, 43% или 19 дела се 

„криумчарење“, по што следи „прикривање на стоки кои се предмет на криумчарење и царинска измама“ - 

16,  четири дела „недозволена трговија“ и едно по член 59 од Законот за акцизи. Во рамки на овие 

кривични дела, мерки на кривичен прогон беа преземени мерки против 97 сторители,  што е за 59% 

повеќе од претходната година кога беа откриени само 61 сторител. Инаку, над 50 % од откриените 

дела се реализирани на подрачјата на Струмица, Куманово и Тетово. Како резултат на успешни 

полициски акции беа сузбиени и две меѓународни организирани криминални групи за криумчарење 

добиток и акцизна стока - цигари во кои дејствувале 52 сторители.  

Инаку, според реализираните заплени и бројот на случаи, евидентно е дека нај криумчарена акцизна 

стока беа текстилните производи, при што е запленет текстил  во вредност од околу три милиони 

денари, а  најголем број од случаите се реализирани на подрачјето на Струмица, каде наши државјани 

преку граничните премини, најчесто од Р.Бугарија внесувале поголема количина текстилна стока, 

избегнувајќи да платат царински давачки. Освен текстилните производи, беа запленети и поголеми 

количини прехранбени  и кондиторски производи, а карактеристични се реализациите  на подрачјето 

на Скопје, каде во магацински простории беа запленети над шест тони месо со потекло од Парагвај, 

како и на подрачјето на Дебар каде се запленети  еден тон и 410 килограми кафе. 

Јавен ред и мир и останати полициски работи 

Во областа на јавниот ред и мир бележиме поволна и стабилна безбедносна состојба, со намалување 

за околу 14% во делот на вкупниот број  регистрирани прекршоци,  потоа намалување на инцидентите 

на спортски натпревари, како и мирни протести во кои граѓаните го изразуваа своето незадоволство од 

одредени настани и појави во државата. 

Од посебно значење се активностите на полицијата околу обезбедувањето на спроведување на 

локалните избори, кои помина мирно и без ниту еден посериозен инцидент или поголемо 

нарушување на јавниот ред и мир, како за време на одржување на митинзите, така и при 

дистрибуција на изборниот материјал и спроведување на гласањето. 

Исто така, најголемо признание за сработеното, но и огромен поттик за министерството, преставуваат 

резултатите добиени од истражувањето кое го спроведе агенцијата „Прогрес“, за довербата во 

полицијата. Имено, според истражувањето речиси две третини од испитаниците и веруваат и ја 

почитуваат полицијата во нивните средини, додека над 80% од граѓаните, сметаат дека полицијата може 

да им даде поддршка секогаш кога им треба и  тие се чувствуваат безбедно. 

Инаку, во делот на протестните собири бележиме зголемување за околу 23%, односно според 

статистичките податоци одржани се 498 (405) протестни собирања, при што карактеристично е дека  
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најголемиот дел од нив - 322 протести или околу 64% се однесуваат на секојдневните протести низ 

Републиката, организирани од страна на политичката партија СДСМ, заради изразување на 

незадоволство околу донесувањето на Буџетот на РМ за 2013 година. Останатите протести најчесто беа 

организирани од страна на здруженија на граѓани, формирани заради јавно манифестирање на 

незадоволство од одредени состојби во државата, од кои покарактеристични се протестите од страна на 

вработените во АД „Охис“, потоа протестите во врска со несогласувањето околу изборот на 

наставничкиот кадар и раководител во ОУ „Мирче Ацев“ во Кичево, протести поради воведување на 

екстерното тестирање и сл. 

Поголемо нарушување на јавниот ред и мир при одржување на протестите беше регистрирано при 

протестите одржани на 01 март 2013 година, во врска со назначувањето на новиот министер за одбрана 

и на 02 март 2012 година во Скопје, како реакција на протестот од претходниот ден, во кои учесниците 

со употреба на тврди предмети и палење на пиротехнички средства, повредија 35 лица и оштетени 

повеќе објекти, возила и други материјални добра, како и во протестите пред Споменикот на „Мајка 

Тереза“ и просториите на општина Центар во Скопје, поради донесената уредба на градоначалникот 

на Општина Центар за измена на урбанистичкиот план, со која би се стопирала изградбата на црквата 

„Свети Константин и Елена“. По преземени мерки за расчистување на настаните во март, против 

лицата кои го нарушија јавниот ред и мир се поднесени соодветни кривични пријави. 

Превентивното полициско делување е инкорпориран дел од стратешките определби на 

полицијата, додека безбедноста во училиштата и спречување на насилничко однесување меѓу 

малолетниците беа и понатаму остануваат да бидат на самиот врв на приоритети на 

министерството. Подолг период министерството партиципира во низа проекти кои имаат за цел 

редуцирање на насилството и девијантното однесување кај оваа популација, како и  активности со кои 

беше зголемено присуство на полицијата на местата каде најчесто беа регистрирани инцидентите 

помеѓу учениците. И покрај ова, во текот на годината бележиме неповолна состојба и зголемување 

од околу 17% во однос на вкупниот број на регистрираните инциденти во однос на минатата 

година.  

Во овој период регистрирани се 184 (157) случаи на насилничко однесување, од кои најголем број - 100 

случаи се на подрачјето на СВР Скопје, а во инцидентите учениците најчесто или во 87% од случаите 

употребиле физичка сила  и се повредени 164 ученици.  

По  преземени мерки за расчистување на инцидентите поднесени се седум кривични пријави и три 

посебни извештаи против 41 сторител за сторени 10 кривични дела од кои најголем дел се 

„насилство“ и „учество во тепачка“ – по три дела и „тешка телесна повреда“ – две дела, како и 90 

барања за поведување прекршочна постапка против 219 лица за сторени 96 прекршоци, при што 

најчесто се работи за прекршоците „физички напад“-52 и „предизвикување, поттикнување и учество во 

тепачка“-27 прекршоци. 

Посериозни инциденти се регистрирани на подрачјето на Скопје, а се работи за тепачката на 

автобуската постојка училиштата „Марија Кири Склодовска“ и „Владо Тасевски“ и физичката пресметка 

во средното училиште АСУЦ „Боро Петрушевски“, во кој група ученици од македонска националност, 

поради претходна вербална расправија, во училницата каде ученици од албанска националност 

посетувале настава ги нападнале со клупи и столици. По преземени мерки двата инциденти се 

расчистени и против учесниците се поднесени соодветни пријави. 

За надминување на ваквите состојби и со цел да се спречи насилното однесување меѓу младите и 

насочување на енергијата на учениците во позитивен правец, односно забележување на ризиците и 

избегнување на истите, како и запознавање со законската регулатива, во училиштата на подрачјата на 

Секторите за внатрешни работи, во рамки на проектот „Безбедност во училиштата“  се одржаа 

хепенинг, потоа манифестација под мотото „Заедно против насилството во училиштата“ на која 

беше учествуваа ученици и професори од сите средни училишта, три тркалезни маси на тема 

„Семејно насилство како причина за насилно однесување на малолетни лица“, како и активности 

во рамки на проектот „Полицијата и учениците се дружат“.  
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Освен овие активности, на крајот на годината, во соработка со мисијата на ОБСЕ,  се отпочна со нов 

превентивен пилот проект кој ќе се спроведува  на подрачјето на СВР Скопје на тема “Спречување на 

нарушувања на ЈРМ во автобусите на градскиот превоз“. Во почетната фаза на проектот ќе бидат 

опфатени сите средношколци на подрачјето на скопските општини Кисела Вода, Гази Баба и Ѓорче 

Петров, со одржување на едукативно-превентивни работилници посветени не само на феноменологијата 

на насилството туку и за конретните законски последици од ова девијантно однесување.   

Во овој период при одржување на спортските натпревари регистрирани се вкупно 51  случај во кои е 

нарушен јавниот ред и мир,  најчесто со употреба на физичка сила и тврди предмети, при што најголем 

број од случаите – 24 се регистрирани  на подрачјето на СВР Скопје. Од ваквото насилничко однесување 

на навивачите за време на одржување на спортските натпревари повредени се 41 лице, а се оштетени 

возила и објекти. Инаку, поголемо нарушување е регистрирано за време на одржување на четири 

спортски натпревари, а по преземени мерки за расчистување на случаите поднесени се две кривични 

пријави против шест сторители за сторени две кривични дела „насилство“, како и 10 барања на 

поведување прекршочна постапка против 19 физички и едно правно лице за сторени 10 прекршоци 

од кои шест прекршоци од Законот за спортски натпревари и четири прекршоци од ЗППЈРМ.  

Во оваа година, од страна на припадниците на полицијата во  796 (691) случаи се употребени 

средства за присилба, при што во најголем број односно во 446 случаи се употребени средства за 

врзување на лица, во 286 случаи е употребена физичка сила, a во 64 случаи е употребена гумена палка. 

По преземени мерки за утврдување на оправданоста на употребата на средствата за присилба, 

утврдено е дека во сите случаи употребата на средства за присилба е оправдана. 

Неповолна состојба бележиме во однос на регистрираните напади над полициските службеници на 

територијата на Републиката, кои оваа година се зголемени за околу 30% во однос на минатата, но и 

покрај тоа во нападите нема загинати полициски службеници.  

Нападите најчесто се извршувани на отворен простор, при воспоставување на јавен ред и мир, во 

најголем број со употреба на физичка сила, при што 133 полициски службеници се здобиле со телесни 

повреди од кои девет се со потешки повреди. По преземени мерки поднесени се кривични пријави 

против 188 (134) сторители за сторени 146 (111) кривични дела „напад врз службено лице при вршење 

работи на безбедноста“. 

 Покрај ова, регистрирани се и два потешки инциденти во кои беа нападнати полициски службеници при 

вршење на службените задачи, при што во првиот случај  беше пукано кон полициски службеници кои 

постапуваа по наредба за лишување од слобода на затвореник кој избегал од КПУ Штип, а во вториот 

случај, од страна на лица кои се затекнати при вршење на шумска кражба со возило е удрен еден 

полицаец. 

По преземени мерки двата случаи се расчистени и против двајца сторители се поднесени кривични 

пријави за сторени две кривични дела „убиство во обид“. 

Полициските службеници во содејство со инспекциските служби на подрачните единици на другите 

министерства, во овој период извршија вкупно 209 (260) акциски контроли, при што беа контролирани 

901 (1.116)  угостителски објект, а во рамки на овие активности поднесени се кривични пријави за 

сторени 25 кривични дела од кои повеќе од половина се кривични дела „точење алкохолни пијалаци 

на малолетни лица” - 14,  како и 1.007 (962) прекршоци од Законот за прекршоци против јавниот ред и 

мир.  

Во рамки на преземените мерки од областа на јавниот ред и мир, бележиме намалување на вкупниот 

број на прекршоци за околу 14%, односно во тековната година регистрирани се 8.810 (10.240) 

прекршоци за кои се изготвени барања за поведување на прекршочна постапка, против 12.344 (14.566) 

сторители.  

Како и во претходните години, јавниот ред и мир најчесто беше нарушуван со: „физички напад”–3.426, 

„учество, предизвикување или поттикнување тепачка”–1.433, „карање, викање и непристојно 
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однесување” – 915, „оддавање на пијанство на јавно место” - 508, „вознемирување на соседи“ - 405, 

„уживање на наркотични дроги и психотропни супстанци“– 399, „омаловажување на службено лице на 

МВР” - 385, додека останатите прекршоци се застапени во помал број. 

Најголем број од прекршоците се извршени во градска средина – 6.975 и на отворен простор 4.608 

прекршоци, кои најчесто се извршувани од страна на поединци – 6.476 прекршоци. Според старосната 

структура сторителите се најчесто на возраст над 25 години  – 8.475, а според социјалниот статус 

најчесто се невработени лица – 6.568, додека 1.401 прекршок, сторителите ги извршиле под дејство на 

алкохол. 

Во рамките на спроведување на Законот за јавна чистота,  од страна на полициските службеници се 

издадени 3.494 платни налози, при што на 1.038 граѓани по нивно барање им се издадени записници 

за општокорисна работа.   

Врз основа на направените согледувања, најголем дел од откриените прекршоци се однесуваат на 

фрлање и оставање на отпадоци од градежен материјал, потоа фрлање и оставање на хартија, 

опушоци, мастики, амбалажи  и други отпадоци освен на местата определени за таа намена, продажба и 

излагање на земјоделски и индустриски производи и др.                                     

Од вкупниот број на прекршители, односно околу 90% од сторителите се на возраст од над 18 години, 

додека прекршоците во најголем дел се извршени на јавна површина – 3.385 прекршоци. Исто така, 

против лицата кои во предвидениот законски рок (8 дена) не ги платиле платните налози, поднесени се 

2.935 барања за поведување прекршочна постапка. 

Во рамките на соработката и градењето доверба на полицијата со локалното население, Советодавните 

групи на граѓани и во овој период продолжија со решавање на актуелните проблеми во рамките на 

локалната заедница. Во насока за подобрување на севкупната безбедносна состојба на локално ниво 

беа одржани повеќе средби, состаноци и предавања со цел преземање на превентивни мерки за 

спречување на физичкото насилство во основните и средни училишта, потоа спречување со 

злоупотребата на оружјето на семејни и други прослави, превенција од насилство во спортот, од 

семејното насилство, спречување на бесправното сечење на шумите, превенција од измами, џебни 

кражби, разбојништва и тешки кражби врз постари лица, безбедно управување со мотор и слично. Исто 

така, и Одделенијата за превенција своите активности во текот на овој период ги насочија кон 

подобрување на безбедносната состојба, при што беа реализирани поголем број на едукативни 

предавања во училиштата на тема  „Безбедни училишта“, „Со безбеден велосипед – безбедно во 

сообраќајот“, „Безбедно од домот до училиштето“, „Јас и полицијата“, ,„Безбедни полуматурски и 

матурски прослави“, „Заедно против насилството во училиштата“, „Семејно насилство како причина за 

насилно однесување на малолетни лица“, „Мешани патроли“ (полиција и родители во обиколка на 

најпосетуваните места за ноќна забава на малолетници)  и сл. 

Активности на посебните единици на полицијата  

Припадниците на Посебните мобилни единици на полицијата за борба против криминалот при 

вршење на редовна дејсност, по разни законски основи привеле вкупно 3.582 лица. Од нив по основ на 

телеграма, потерница, гласник и судска наредба приведени се 771 лице, потоа непосредно по 

извршување на кривично дело 361, на лице место при извршување на кривично дело  затекнати се 203 

лица итн. 

Исто така, приведени се 608 лица кај кои при претрес се пронајдени наркотични дроги, додека при 

нарушување на јавниот ред и мир интервенирано е во 404 случаи, во 245 случаи е дадена 

асистенција при претрес на дом и други простории и под сомнение за сторен царински прекршок или 

кривично дело фалсификување на исправа, од страна на припадниците на оваа единица одземени се 15 

патнички возила. 
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Одделот за посебни единици и оваа година продолжи со континуирано преземање активности и 

допринесе за одржување на стабилна безбедносна состојба во Републиката. Посебен придонес имаа 

активностите на припадниците на Единицата за специјални задачи која беше ангажирана при апсења 

на опасни лица – 26, вонредни обезбедувања на ВИП личности - 97, вонредно обезбедување на витални 

објекти (судови, амбасади и болници во кои престојувале лица кои биле цел на заштита) – 12, спроводи 

на опасни лица до одредени градови во Републиката заради тековни судски процеси - 16, понатаму 

спроводи на опасни лица (екстрадиции) - 26, спасувачки операции (нуркачки и алпинистички тим) - 19 

случаи, транспорт на пари од Македонски пошти - 32 и сл. Единицата за брзо распоредување 

опфаќајќи различни видови на обезбедување (како што се обезбедување на угостителски објекти, 

спортски натпревари, траса, суд и резиденцијални објекти) изврши вкупно 1.969 активности. 

Активностите на Единиците за безбедност на патниот сообраќај на автопат беа насочени  кон 

обезбедување повисок степен на сообраќајна дисциплина кај сите категории на учесници во патниот 

сообраќај, како и поголема уредност и проточност во одвивањето на патниот сообраќај на отворени 

патишта. Во оваа насока беа преземени и зајакнати мерки во сообраќајот, при што се спроведени 134 

акциски контроли.  

Потоа, Единицата за службени кучиња преку водичите на службени кучиња во текот на годината има 

реализирано вкупно 1.435 барања од кои по барање на Одделот за антитерерозирам и деминирање – 

622 случаи, Централните полициски служби - 431 случаj, КПД Идризово-81 случаj, Секторот за гранични 

работи и миграции-38 случаи, Оддел за обезбедување–30 случаи, Одделот за организиран криминал –

22 случаи, Одделот за посебни единици-12 случаи и др.  

Активности на Секторот за прекршоци 

Во текот на 2013 година, Секторот за прекршоци - Комисиите за прекршоци постапуваa по 63.875  

(66.892) барања за поведување на прекршочна постапка и притоа беа решени вкупно 73.638 

(90.768) предмети. Поголемиот број донесени одлуки, односно решенија се должи на фактот дека во 

извештајниот период се решени предмети кои датираат и од изминатите години. Притоа, на 

прекршителите им е изречена прекршочна санкција – глоба во вкупен износ од  7.330.640  (8.054.893) 

евра. 

Инаку, од вкупниот број решени прекршочни предмети, најголем број се од Законот за безбедност на 

сообраќајот на патиштата – 46.859 (55.076),  додека останатите решени предмети се по Закон за возила, 

Законот за прекршоци против јавниот ред и мир, Законот за патни исправи и  останати закони .  

Интегрирано гранично управување, престој и движење на странци 

Позитивните процеси во  делот на интегрираното гранично управување, што кнтинуирано се преземаа 

во текот на целата година, беа препознаени и од страна на оценската комисија на ЕУ, која во 

последниот Извештај за напредокот на РМакедонија во 2013 година констатира дека во областа на 

миграцијата е воспоставена добра законодавна и институционална рамка, потоа констатиран е 

напредок во областа на азилот, а исто така напредок е забележан и во визната политика, 

надворешните граници и Шенгенот.  

Што се однесува до техничкото опремување на граничната полиција, завршена е и реконструкцијата и 

реновирањето на полициските станицици за надзор на границата, што значи дека сите 20 полициски 

станици ги исполнуваат оперативните стандарди.  

 За одбележување е и отворениот втор Заеднички граничен премин на Република Македонија со 

соседните земји, за локален сообраќај „Џепиште –Требиште“, а потпишана е и Спогодба помеѓу Владата 

на Република Македонија и Владата на Република Косово за отворање на првиот Заеднички граничен 

премин ``Белановце – Станчиќ`` за меѓународен сообраќај. Во овој период официјално се пуштени во 

употреба и Заедничките контакт центри за полициска соработка Ќафасан и Табановце, а во 

завршна фаза се подготовките за отворање на заеднички контакт центар за полициска соработка со 

Република Косово.  
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И во овој период, прекуграничниот сообраќај функционираше редовно и без застои, што резултираше со 

позитивен тренд од 7% на регистрирани патници на граничните премини, односно 16.767.055 патници, 

од кои 61,3% странски и 39,7% македонски државјани. Притоа, влез во државата оствариле 6.031.826 

(5.508.287) странски и 2.920.403 (2.710.666) македонски државјани, додека, излез оствариле 4.242.819 

(4.037.850) странски и 3.572.007 (3.417.837) македонски државјани. Најголем број странски државјани, 

кои ги преминале граничните премини и оваа година се државјаните на земјите во регионот и тоа 

српските со 2,3 милиони патници, по што следат грчките со 2,06 милиони патници и др. Имено, 

позитивниот тренд на протокот на патници се должи и на извршената модернизација на дел од 

граничните премини. 

Од страна на надлежни полициски органи на граничните премини, по разни основи, не е дозволен влез 

во Република Македонија на 2.905 (3.115) странски државјани. Во најголем број случаи не им е дозволен 

влез во државата на албанските државјани -853, турските-633, бугарските-237 и др. Во истиот период, не 

е дозволен излез на 416 (478) странски државјани, и тоа на 90 државјани на Република Србија, потоа 88 

албански државјани и др. 

Република Македонија, се соочува со сериозен проблем со илегалната миграција, што се потврдува и 

со фактот дека бројот на откриени мигранти е зголемен за 66%. Притоа, како и во изминатите години, 

најголем број на откриени илегални мигранти – странски државјани се по потекло од Албанија -400, кои 

во најголем дел од економски причини илегално престојуваа и работеа во РМакедонија, особено во 

сезоната на замјоделски и градежни работи. Во 2012 година албанските мигранти преставуваа скоро 

50% од вкупниот број на мигранти, додека оваа година нивното учество е сведено на 35%.  Од друга 

страна, бележиме позитивен тренд на откриени илегални мигранти од Блискиот и Среден Исток и 

Северна Африка, кои партиципираат во вкупната бројка со 58,6%, додека мината година нивното 

учество беше 46%. Во овој период, бележиме нов тренд, појавата на илегални мигранти – државјани 

на Сирија (116), што не беше случај во 2011 и 2012 година. Најголем број илегални преминувања се 

регистрирани во делот на државната граница кон Република Грција – 551 (166), потоа во делот на 

државната граница кон РАлбанија-192 (175), кон Република Србија 140 (156), кон Република Бугарија -

134 (4) и кон Косово 115 (181). Во овој период значително е зголемен бројот на илегални преминувања 

на делот од државната граница кон Република Грција, а илегалните преминувања кон Косово и Србија 

се во намалување. Најкарактеристична промена на трендовите е повеќекратното зголемување на 

бројот откриени обиди за илегален влез во Република Македонија од Република Бугарија. Инаку, 

најголем број на илегалци се откриени во внатрешноста 546 (431), потоа 442 (140) лица се откриени 

на влез во Република Македонија, а во обид да излезат од државата се откриени само 144 (111) лицa. 

Поради остварен илегален влез од Република Македонија, од соседните погранични органи, вратени се 

131 (152) лица, а од страна на македонските погранични служби присилно се отстранети 574 (376) 

странски државјани.   

Во голем број на случаи на откриени илегални мигранти се случува класична злоупотреба на 

механизмот за меѓународна заштита, но се јавуваа и други потешкотии во поглед на утврдување на 

идентитот, потеклото на мигранти, сместувачките капацитети, проблеми кои се однесуваат на 

утврдување на потребни преведувачи на говорното подрачје од каде што доаѓаат мигрантите, 

значителни финансиски импликации за време на нивниот престој како и потешкотии околу обидите за 

нивно  враќање во земјите на потекло.  Инаку, во Прифатниот центар за странци  беа смесстени 573 

лица, што е за 24,5% повеќе од минатата година. И покрај спроведувањето на голем број координирани 

акции, за сузбивање на овој проблем потребно е заеднички настап, регионален пристап и одговор 

особено со државите од каде доаѓаат. Со оглед на фактот што соработката со Република Грција не е на 

посакуваното ниво, дополнителна отежнувачка околност е што треба дополнителен ангажман на нашите 

служби за достигнување на посакуваниот ефект. 

Континуирано беа преземени мерки за превенција и сузбивање на криминалот, кој резултираше со 

откривање на 115 кривични дела од страна на Регионалните центри, а кривичните пријави се 

поднесени од страна на надлежните сектори за внатрешни работи. Во однос на  прекуграничната 

полициска соработка беа одржани 466 средби со претставниците на соседните гранични служби, кои 
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се одвиваа согласно важечките билатерални договори. Покрај ова, беа реализирани и 404 мешани 

патроли на границите со сите соседни земји, освен Република Грција. Истите се реализираа редовно, 

според однапред утврдената динамика и во зависност од потребите и случувањата на терен. 

Во извештајот на Европската комисија е констатирано дека  со измената на Законот за странци се 

поедностави постапката за странци, вработени од страна на претпријатијата од клучно значење 

за инвестиции во земјата, за добивање на дозвола на привремен престој. Во овој период, 

полициските советници за странци и реадмисија издале 2.768 (2.656) дозволи за привремен престој 

на странски државјани, при што е забележан благ тренд на пораст за 4,2, во однос на 2012 година. 

Најчесто, престојот им бил регулиран по основ на членови на пoтесно семејство на државјани на 

РМакедонија-834, потоа беа издадени 783 дозволи за вработување, работа или вршење самостојна 

дејност-783  и др. Тенденција на благ пораст бележиме и кај странските државјани кои престојувале 

во Република Македонија, кога се регистрирани 357.229 (347.390) странски државјани, со престој до три 

месеци. И оваа година, најмногубројни биле државјаните на Република Србија-45.962, по што следат 

грчките државјани -41.684, а најчесто престојувале како туристи. 

Во овој период, бележиме тенденција на зголемување, на преземените репресивни мерки против 

странските државјани, поради незаконските активности извршени при нивниот престој во Република 

Македонија.  Во рамките на овие мерки беа поднесени 208 (173) кривични пријави, против 254 (210) 

странски државјани за сторени 242 (219) кривични дела. И оваа година, доминираа државјаните на 

Република Албанија, како сторители на кривични дела, а најмногу сторени кривични дела се од 

имотен криминал („тешки кражби“ и „кражби“), како и кривичното дело „фалсификување исправа“. Во 

делот на прекршоците беа поднесени 1.192 (1.162) прекршочни пријави против странски државјани, а 

околу 1/3 од прекршоците се извршени  од државјаните на Република Албанија. Инаку, по Законот за 

странци се извршени 79% од прекршоците, а најчесто поради незаконски престој. 

Во Извештајот на Евроопската комисија е нотирано дека е постигнат напредок во однос на азилот. Во 

овој период бележиме значително зголемување на примените  нови барања за  признавање право на 

азил, 1.323 (527), а најбројни баратели на азил беа државјаните на Сирија-340, по што следува 

авганистанските државјани-283. Согласно Законот за азил и привремена заштита, Одделението за азил 

донесе решенија со кои на вкупно  573 лица, им се продолжи правото на престој заради супсидијарна 

заштита, кои во Република Македонија престојуваат по овој основ од косовската криза во 1999 година. 

Покрај решенијата, беа издадени и 39 лични карти за лица под супсидијарна заштита, една лична карта 

за лице со признат статус на бегалец и 54 идентификациони исправи, за лица баратели на право за 

азил. Покрај ова, во Извештајот е констатиран и одреден напредок во процесот на обезбедување на 

барателите на азил со документи за лична идентификација. 

Министерството за внатрешни работи и во 2013 година, продолжи со спроведување на зајакнати 
мерки, како и правење на максимални напори за намалување на бројот на условно речено –
нелегални баратели на азил кои потекнуваат од Република Македонија. Во таа насока беа 
превземени низа активности за превенција, како информативни кампањи, потоа разговори со ранливи 
категории и потенцијални лажни баратели на азил. Покрај ова, беа преземени и репресивни мерки, 
односно беа поднесени кривични пријави против 19 сторители, за сторени 13 кривични дела „ 
злоупотреба на безвизен режим со државите членки на Европска Унија и на Шенгенскиот договор“, во 
чии рамки беа откриени 119 азиланти. Во овој период, бележиме зголемување за 41,7 % на 
македонски државјани, на кои не им е дозволен излез од државата, споредбено со 2012 година. 
Најчесто, поради непоседување валидни гарантни писма, немање доволно парични средства, како и 
поради основано сомнение дека се потенцијални баратели на азил во западно-европските држави, не 
им беше дозволен излез на 6.475 (4.569) македонски државјани. Инаку, во над 63% недозволен излез е 
регистриран на граничниот премин „Табановце“-патен, а најчесто вратените лица се скопски жители – 
2.465, по што следат жителите на Куманово -1.034.  И во Извештајот на Европската комисија е 
констатирано дека имплементацијата на визната либерализација напредува непречено во целина, 
а националните власти континуирано соработуваа во борбата против феноменот на неосновано 
поднесени барања за азил во земјите на ЕУ и Шенген зоната. 
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Патен сообраќај  

Министерството за внатрешни работи ги продолжи превентивните  активности  во насока на подигање на 

безбедносните стандарди, а преземаше и репресивни мерки кон прекршителите на законите со цел 

овозможување на поголема сигурност и безбедност на учесниците во сообраќајот.   Овие цели се 

остваруваа преку реализација на многу проекти и воспоставената  меѓусекторска  соработка, како и 

соработка со други релевантни институции и организации кои делуваат на полето на безбедноста на 

сообраќајот на патиштата. 

Во месец јуни 2013 година Република Македонија склучи договори за реципрочно признавање на 

возачките дозволи со Италија, Шпанија, Албанија и Словенија. Со тоа се овозможува на граѓаните на 

Република Македонија,  како и граѓаните на земјите со кои е склучен договорот за конверзија, а врз 

основа на прописите кои ја регулираат материјата за престој  во странство, да ги променат возачките 

дозволи без да полагаат теоретски и практичен дел  од возачкиот испит(во тек се преговори за 

склучување на исти вакви договори со Австралија, Нов Зеланд, Сојузна Република Германија и 

Република Австрија). 

Министерство за внатрешни работи во соработка со Министерството за образование и наука  и 

Здружението на автошколи  и  инструктори на Република Македонија  изработи  “Прирачник  за 

полагање на возачки испит“ кој ги содржи сите измени  во  Законската регулатива од областа на 

патниот сообраќај, актуелните правилници,   како и каталог на сообраќајни знаци и истиот ќе биде 

достапен  преку официјалната страна на Министерството за внатрешни работи. 

Со работа отпочна Центарот за управување и контрола на сообраќајот на град Скопје, со што се 

очекува да се подобри квалитетот на сообраќајот во централното градско подрачје, а во делот на 

работењето сообраќајната полиција  добива уште една  алтка за  поефикасно и поквалитетно 

извршување на работните задачи. Имено,  со овој проект се  предвидува покривање  на околу 90 

крстосници во централно градско подрачје каде ќе бидат инсталирани детектори преку кои ќе се врши 

визуелен мониторинг на сообраќајните токови.  

Во заедничка организација со Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата се одржа 

тркалезна маса на тема - “Современи предизвици за паркирање  во урбаните средини“,  од која 

произлегоа заклучоци за аспектите кои се однесуваат на  современите предизвици на паркирањето,  

правците за негово развивање во Републиката и неговата улога во безбедноста на сообраќајот во 

урбаните средини. Исто така, во  соработка со Авто мото сојузот на Македонија, во рамките на проектот 

Повеќе знаење - поголема безбедност во сообраќајот“ кој се однесува на новиот модел на 

електронско полагање на теоретскиот дел од возачкиот испит, промовирана е нова апликација со 

примарна цел подготовка на возачите за подобрување на личната безбедност и безбедноста на 

останатите учесници во сообраќајот. 

Освен превентивните активности и мерки, Министерството секојдневно се ангажираше во откривање и 

докажување на сообраќајната деликвенција, при што против прекршителите на сообраќајните правила и 

прописи во 2013 година беа преземени вкупно 263.399 (256.509) превентивно - репресивни мерки, 

што бележи благо зголемување во однос на истиот период од минатата година. Од нив 105.832 (115.048) 

се поднесени барања за поведување прекршочна постапка, наплатени се 8.697 (9.473) парични глоби, од 

сообраќај се исклучени 19.404 (18.254) возила и  21.795 (19.466) возачи, времено се одземени 3.809 

(3.985) возачки дозволи, алкотестирани се 62.091  (51.316)  лица, на  29.761  (27.476) учесници во 

сообраќајот им се изречени опомени  и др.   

Инаку, според статистичките показатели, бројот на сообраќајни незгоди со потешки последици, како и 

бројот на настраданите лица во текот на 2013 година бележи зголемување во однос на минатата година. 

Имено, на патиштата во Републиката случени се вкупно 4.236 (4.111) сообраќајни незгоди со потешки 

последици, во кои 198 (132) лица загинале и 6.484 (6.149) лица се повредени, а причинетата 

материјална штета се проценува на износ од 142.211.559 (142.259.022 ) денари.  
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Во текот на 2013 година, случени се и 6.394 (6.720)  незгоди во кои е причинета само мала материјални 

штета. 

Гледано по подрачја, најмногу незгоди со потешки последици се случиле на подрачјето на СВР Скопје 
- 1.756 (1.756) незгоди, потоа на подрачје на СВР Тетово - 434 (379), СВР Битола - 414 (426 ), СВР 
Охрид - 354 (330), СВР Штип - 351 (323), СВР Куманово - 335 (331), СВР Велес - 329 (297 ), а најмалку 
на подрачје на СВР Струмица - 263 (269) незгоди. 

Најголемо влијание за случување на сообраќајните незгоди со потешки последици, како и претходната, 

има недисциплинираното однесување на учесниците во сообраќајот. Имено, од вкупниот број незгоди со 

потешки последици,  се предизвикани од субјективниот фактор, односно по вина на возачите кои 

предизвикале 4.002 (3.868) незгоди или 94,5 % од вкупниот број, потоа по вина на пешаците се случиле 

189 (200 )незгоди или 5% од вкупниот број, а само еден процент отпаѓа на останати причини  или  10 

(15) по вина на патници  и 35 (28) останатите причини .  

Возачите најмногу незгоди предизвикале поради управување возило со недозволена и 

неприлагодена брзина – 929 (863) незгоди, потоа поради недржење прописна страна на движење - 

682 (649) незгоди, поради непочитување на правилата за првенство на минување - 652 (602) 

незгоди, поради непрописни движења и свртувања на пат - 480 (435) незгоди, непрописно 

престигнување - 183 (192) незгоди, управување со возило под дејство на алкохол -144 (138) 

незгоди, непрописно разминување - 125 (101) незгода и во помал број поради други причини.  

Според местото на случување, 3.159 (3.048) сообраќајни незгоди со потешки последици се случиле во 
населените места, во кои 90 (56) лица загинале, додека 4.441 (4.168) лица се повредени, а на 
патиштата надвор од населените места во Републиката, се случиле 1.077 (1.063 ) незгоди, во кои 
загинале 108 (76) лица, додека 2.043 (1.981)  лица се здобиле со повреди.  

Активности на Секторот за вантрешна контрола и професионални стандарди 

Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди со бројни активности на транспарентен 

начин настојувaше да го продолжи трендот на зголемување на својата ефикасност и ефективност во 

работата и остварувaње на активностите содржани во програмата за работа и стратешките приоритети 

на Министерството за внатрешни работи.  

Приоритети на Секторот беа јакнење на капацитетите во сопствените редови, подобрување на 

квалитетот на меѓуинституционаланата соработка, потоа соработка со невладиниот сектор,  Народниот 

правобранител и сродни служби во регионот, како и имплементација на Антикорупциската програма. 

Паралелно Секторот работеше на документирање на пречекорувањата на законските овластувања на 

припадниците на министерството и расчистување на неправилностите во нивното работење. 

 Секторот годинава презеде мерки за испитување на 1.584 (1.644)  случаи на посочени пречекорувања 

на овластувања и злоупотреби на службената положба, што претставува пораст од 3,6% во однос на 

минатата година. Во најголем број случаи, поточно  1.112 (1.006), се работи за претставки од граѓани 

(писмени, усни, анонимни и на линијата 199), а останатите претставки се добиени од невладини 

организации, Народен правобранител, адвокати, фирми и други правни лица, како и по добиени 

известувања од организациони единици во МВР во кои се укажува на одредени неправилности или 

незаконитости сторени од нејзините припадници. 

Притоа, претставките од граѓаните во најголемиот број се однесуваат на забелешки за 

непрофесионално постапување на припадниците на Министерството во смисла на непреземање 

службени дејствија или незадоволство  од преземените мерки. Во претставките се изнесуваат 

забелешки по однос на изречените мерки за наплата на глоба за сторени прекршоци, најчесто од ЗБПС, 

начинот на изготвување на записници за случени сообраќајни незгоди, начинот на постапување на 

полициските службеници при преземање на полициски овластувања и сл. 

Од извршените проверки, е утврдено дека во 774 случаи е утврдено дека наводите изнесени во 

претставките се неосновани, во 134 случаи изнесените наводи се  основани,  134 предмети се без 
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исход,  односно нема доволно докази за да се потврдат или отфрлат наводите во претставката, 63 се 

делумно основани, за 10 предмети има потреба од допoлнително преземaње мерки, а за 30 

предмети Секторот нема основa за постапување или не се во негова надлежност. 

По извршените проверки и констатираните неправилности во постапувањето, за 277 полициски 

службеници е предложено поведување постапка пред Комисијата за утврдување на дисциплинска 

одговорност,  а по случени 124 (154) сообраќајни незгоди со возила сопственост на МВР, против 38 

полициски службеници се покренати постапки за утврдување на материјална одговорност.  

Оваа година Секторот изврши 144 контроли во другите организациони единици на Министерството, со 

цел утврдување на присуството на алкохол и дрога кај полициските службеници за време на работа,  

почитувањето на работното време, употребата на службени возила,  како и почитување на законските 

одредби при повикување, приведување и задржување лица во полициските станици и сл, а кога се 

констатирани неправилности се изречени соодветни задолжителни мерки „поведување на дисциплинска 

постапка“ или укажување.  

Инаку, во текот на годината, од страна на Секторот  внатрешна контрола и професионални стандарди и 

другите организациони единици на министерството беа поднесени вкупно 21 кривична пријави против 

28 вработени во Министерството за сторени 29 кривични дела, при што најчесто вработените се 

пријавуваат за кривично дело „злоупотреба на службената положба и овластување“ - 10 и 

„примање поткуп“ – четири. 

Меѓународна активност на МВР  

Во текот на 2013 година, реализирана е интензивна меѓународна активност (билатерална, регионална и 

мултилатерална соработка) на министерството  во насока на остварување на стратешките цели на 

Република Македонија во областа на внатрешните работи, напредок во евроатланските интеграциони 

процеси,   превенција, унапредување и подигнување на стандардите во работата на министерството, 

како и справување со транснационалните облици на криминал.   

Меѓународната соработка на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија,  беше  

интензивирана, зацврстена и конкретизирана со потпишување на:  

- нови договори во областа на внатрешните работи од страна на Владата на Република 
Македонија и Министерството за внатрешни работи на Република Македонија со: Република 
Молдавија и Белгија за полициска соработка;  

- спогодби со Република Косово – за отворање на заеднички граничен премин „Белановце - Станиќ“;  
- протоколи со Република Хрватска за соработка во текот на туристичка сезона и Република Србија за 

размена на полициски офицери за време на туристичката сезона;  
- меморандуми за соработка со Република Албанија – за зајакнување на соработката во областа на 

внатрешната контрола; со Република Србија во врска со поглавјето 24 од пред пристапните 
преговори за интегрирање во Европската унија;   

- планови за соработка со Федералната служба за контрола на движење на наркотици при Руската 
федерација; 

-  писма за согласност со Владата на САД за спроведување на законите меѓу македонската и 
американската влада;  

- други документи - конвенции, деловници и правила за организација и функционирање, стандардни 
оперативни процедури и слично. 

Во рамките на меѓународната соработка беа остварени и бројни средби на министерот за внатрешни 

работи со ресорни министри на други земји   (Хрватска, Србија, Косово, Албанија, Шведска, Финска, 

Сојузна полиција на Австрија, Сојузна германска полиција Саксонија, Молдавија, Германска сојузна 

покраина Шлезвиг, Швајцарија, Белгија и Кина),  други високи функционери во министерствата на 

поодделни земји (директор на Федералната канцеларија на Швајцарската Конфедерација, заменик 

директор за Јавна безбедност на Република Австрија, државен секретар на Министерството за правда 

на Кралството Шведска; амбасадорот на САД во Република Македонија и советник за надворешна 

политика во Европската команда на армијата на САД), со делегации на ресорни министерства (Висока 

делегација на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, висока делегација на 
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Република Австрија), со АД Хок и парламентарни делегации (Делегација на Мониторинг - комисијата 

на Парламентарното собрание на Советот на Европа) и со претставници на меѓународни и европски 

институции (директор на Европската канцеларија за поддршка на азилот; амбасадорот на Сојузна 

Република  Германија, командантот на силите на КФОР во Косово, со шефот на набљудувачката мисија 

на ОДИХР, специјалниот известувач на Обединетите нации за унапредување и заштита на правото на 

слобода на мислење и изразување, со генералниот менаџер на „ВИЗА“). 

Исто така, беа остварени средби и на директорот на Бирото за јавна безбедност - со австриската 

министерка за внатрешни работи, со амбасадорот на ОБСЕ во Република Македонија и шефот на 

одделот за развој на полицијата при ОБСЕ, со директорот за Јавна безбедност на Република Австрија, 

со офицерите за врска, односно полициски аташеа на дипломатските претставништва во земјава и 

генералниот директор на Швајцарската федерална полиција.  

Република Македонија, беше домаќин на завршниот проект “Дигитален систем за радио комуникации 

за потребите на полицијата“, или кусо именуван како ТЕТРА 2, финансиски поддржан од Европската 

унија, а посветена на напредокот кон  максимална покриеност на целата територија на Република 

Македонија со полициски дигитален радио сигнал кој им служи на сите организациски единици на 

професионален и безбеден начин и можности за понатамошна надградба за сопствени дополнителни 

потреби, како и можност за вклучување на други служби  за итни интервенции во истиот систем, односно 

мрежа.  

Република Македонија, беше домаќин и на НАТО Конференција за научените лекции од операции и 

вежби изведени од Евро - атлантскиот центар, каде беа изготвени заклучоци и препораки за улогата 

на НАТО хуманитарните операции и приоритет на ERDCC за време на итни состојби, активности и 

задачи на земјите кои се погодени, кои примаат помош и кои даваат помош, цивилно воената соработка 

и управување со последици од биолошки, хемиски, радиолошки и нуклеарни закани. 

Како домаќин, во Република Македонија (5-7 ноември Скопје), се одржа Четвртата регионална 

конференција на претставници од областа на внатрешната контрола на полициите од регионот, 

посветена на полициските реформи во делот на отчетноста и надворешниот надзор, како и поврзаноста 

помеѓу внатрешната контрола и надворешниот надзор.  

Исто така,  во Република Македонија (14 јуни 2013 година, во Скопје), во рамки на Програма ИПА 2009, 

компонента 1–транзициона помош и институционална надградба, се одржа промоција на Проектот за 

јакнење на капацитетите на органите за спроведување на законот, на која беа истакнати главните 

цели кој што во наредните две години ќе се реализираат: развој на професионалните капацитети на 

полицијата со гарантирање на целосно почитување на фундаменталните човекови права преку 

ефикасна и сигурна регулација, како и јакнење на организационите и управувачки капацитети на 

затворскиот систем со обезбедување на целосна заштита на човековите права во лечење на 

притворените и осудените лица.  

Во текот на годината, реализирано е и учество и настап на меѓународни и регионални конференции, 

форуми и други работни средби на највисоко ниво, од страна на министерот (Неформален 

министерски состанок во Даблин, Република Ирска; Петтата министерска конференција во рамки на т.н. 

Будимпештански процес посветена на имиграционото партнерство на земјите од “рутата на свилата“; 

Конференција на министрите за внатрешни работи во рамки на “Брдо Процесот“ во Брдо кај Крањ, 

Република Словенија; 30-та Меѓународна конференција за борба против недозволената трговија со 

дрога во Москва, Русија; Промоцијата на превентивната кампања „Интегриран пристап за превенција на 

трудовата експлоатација во земјите на потекло и дестинација“, во Скопје; Неформален состанок на 

министрите за внатрешни работи одржан во Вилнус, Литванија; Министерската конференција на 

Салцбург Форумот посветена на илегалната миграција; Четвртата регионална конференција “Полициски 

интегритет, отчетност и надворешен надзор“ во Скопје; Промоција на заштитена веб-страница во рамки 

на Проектот BORDAIRPOL во Скопје: Меѓународната конференција на IACA – Меѓународна 

антикорупциска академија, во Банкок, Тајланд;  Форумот на ЕУ-Западен Балкан во Будва, Црна Гора), 

заменик министер (МARRI Форумот во организација на МАRRI Регионалната иницијатива за миграција, 
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азил и бегалци и министерството за безбедност на БИХ, во Сараево, Босна и Херцеговина). Директорот 

на Бирото за јавна безбедност (Конференција на SEPCA за развојна стратегија, поддржана во рамките 

на проектот ILECUs;  Конференција на SEPCA за развојна стратегија;  Меѓународен форум „Технологии 

за побезбеден свет„; Конференција на Партнерство во безбедноста – градење безбедни и сигурни 

општества; Меѓународна конференција посветена на “Превенција и сузбивање на транснационалниот 

организиран криминал во Југоисточна Европа – Конференција на теорија и практика“), како и  учество 

на претставници на МВР на Република Македонија  на раководно и експертско ниво на бројни 

конференции, работни средби и состаноци, семинари, курсеви, работилници, студиски посети и 

други активности од меѓународен карактер, одржани во Република Македонија и во други земји. 

 Реализирана е и широка мултилатерална соработка, изразена низ бројни контакти и средби на 

министерско, раководно и експертско ниво и непосредна соработка со повеќе меѓународни, европски и 

регионални организации, органи и институции, иницијативи и мисии, по најразлични прашања, при што, и 

годинава, може да се издвои соработката со: ООН и нејзините специјализирани органи и програми, 

НАТО, ОБСЕ, Европската Комисија, Советот на Европа, ИНТЕРПОЛ, ЕВРОПОЛ, SECI/SЕLEC - 

Центарот, ЕUROJUST; МARRI - Регионална иницијатива; DCAF,  SEPCA, FRONTECS и други. 

Во текот на 2013 година, во Секторот за Европска Унија и меѓународна соработка и во одделенијата 

во неговиот состав, беше реализирано континуирано ангажирање во насока на подготовка, 

организација и поддршка на вкупните активностите во рамките на меѓународната соработка на МВР 

на Република Македонија (изготвување на материјали, координација со релевантните служби во МВР и 

другите министерства и институции),  учество во организација на активности од пошироко значење 

(форуми, конференции и други активности, одржани во Република Македонија) и координирање и 

непосредно учество во активностите  за спроведување на Спогодбата за стабилизација и 

асоцијација на Република Македонија со Европската Унија, Оценската мисија на Европската 

Комисија, ревизијата на Националната програма за усогласување со правото на Европската Унија 

во делот за внатрешните работи, имплементацијата на визната либерализација, како и во 

управувањето со ИПА и другите проекти во Министерството. 

Во делот за спроведување на Спогодбата за стабилизација и асоцијација,  во подготовките пред 

објавувањето на Извештајот на Европската Комисија за 2012 година, одржан е Десеттиот состанок на 

Поткомитетот за правда, слобода и безбедност помеѓу Република Македонија и Европската Унија во 

рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација (Скопје, 26 и 27 ноември 2012 година), посветен на 

состојбите во областа на: визната политика; граничното управување; азилот, миграциите и 

реадмисијата; реформите на полицијата; борбата против организираниот криминал; трговијата со луѓе; 

борбата против тероризмот; превенцијата од дроги  и на други прашања. Одделението за преговори и 

интеграција во својство на претседавач со овој Поткомитет, во соработка со Секретаријатот за  Европски 

прашања, ги изврши сите неопходни подготовки (материјали, координација со другите учесници) за 

неговото успешно одржување. Одржан е и Десеттиот состанок  на Комитетот за стабилизација и 

асоцијација (Брисел, 13 јуни 2013 година) на кој, во конструктивен дијалог со Европската Комисија, беа 

презентирани достигнувањата на Република Македонија во областа на Поглавјето 24 - Правда, слобода 

и безбедност, како и идните мерки во насока на надминување на забелешките констатирани во 

Извештајот на ЕК за напредокот на Република  Македонија во 2012 година Одделението за преговори и 

интеграција учествуваше во подготовката на материјалите, а со излагање во својство на претседавач со 

Поткомитетот за правда, слобода и безбедност и во работата на состанокот. 

Исто така, во соработка со Министерството за правда и Секретаријатот за европски прашања, 

Одделението за преговори и интеграција ги координираше активностите поврзани со оценска мисија од 

страна на Европската комисија во областите од Поглавјето 23, Правосудство и фундаментални права и 

Министерството за внатрешни работи учествуваше во подрачјата Владеење на правото и 

Фундаментални права 

Во делот за имплементација на визната либерализација, меѓу останатото, реализирано е активно 

учество во работата на Експертската работна група (составена од претставници на  повеќе 
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министерства  и претставници на Владата)  за преземање на мерки и активностите за спречување и 

намалување на бројот на неосновани барања на азил во земјите  членки на ЕУ, од  државјани на 

Република Македонија.. За остварување на овие задачи беа подготвени Акциски планови „Мерки  за 

намалување на барателите на азил од РМ во земјите членки на ЕУ - Шенген“ за периодот април 2011-

декември 2013 год., во кои покрај општите мерки за намалување на баратели на азил (идентификација 

на ризичните подрачја и соработка со амбасадите на земјите членки на ЕУ), се утврдени и конкретни 

оперативни мерки (идентификација на туристички агенции кои вршат нелегален превоз и злоупотреба 

на баратели на азил, зајакнување на граничните контроли  и др.), спроведување на кампањи за 

подигнување на јавната свест, како и легислативни (измени во правната регулатива) и социо - 

економски мерки (зголемување на вработеноста на ромската популација, проекти за подобрување на 

комуналната инфраструктура и домувањето на социјално ранливите групи). Работна група учествуваше 

во реализацијата и го следеше спроведувањето на овие мерки и во согласност со потпишаната 

Декларација доставуваше извештаи до Европската комисија.    

Во делот за управувањето со средствата на ИПА и другите проекти имплементирани во МВР, покрај 

подготовката на Секторско проектно фише за ИПА-2012/2013 („Секторски план за поддршка во областа 

на право и внатрешни работи“), директното вклучување на Министерството во процесот на 

програмирање (нов пристап на претстојниот програмски циклус на ИПА 2012-2013) и подготовка на 

Мулти - индикативен планирачки документ (2011-2013), активностите беа насочени кон: техничката 

имплементација на неколку проекти од ИПА-2009 („Градење на капацитети на институциите кои го 

спроведуваат законот за правичен третман на задржани и приведени лица“, „Поддршка за реформа на 

полицијата и кривичното право“, „Интегрирано гранично управување“); координирање на  активностите 

за спроведување на неколку проекти од ИПА 2007 и 2008 („Поддршка на развојот на полицијата“, 

„Интегрирано гранично управување - Компонента 2 “); следење  и поддршка на проектите во 

имплементација („Стратегија за полициски реформи“, „Интегрирано гранично управување“); 

координирање на реализацијата на проектите во рамките на ИПА повеќе корисничката - регионална 

програма („ИПА 2008-Полициска соработка: Борба против организираниот криминал, со посебен акцент 

на илегалната трговија со дрога и превенција од тероризам“, „ИПА 2009 - Соработка во областа на 

кривичното право: заштита на сведоци во борбата против сериозниот криминал и тероризмот“, „ИПА 

2010 - Зајакнување на капацитетите за борба против компјутерскиот криминал“); реализација на 

проектите во рамките на билатералната соработка со поодделни земји (Кралство Норвешка-

„Интегрирана база за странци“; Кралство Холандија - „Градење на капацитети за гранична полиција“;) и 

на проекти финансирани од страна на Европската Комисија („COMPOSITE“- Компаративни 

истражувања за полицијата во ЕУ“), односно TAIEX - инструментот на ЕУ за краткорочна помош, со кој 

на МВР во 2013 година му беа одобрени повеќе студиски посети, работилници и експертски мисии.     

Активности за едукација и стручно оспособување и усовршување  

Образованието и обуката на полициските службеници, како и на сите други вработени во МВР,  

придонесува за ефективно и ефикасно извршување на  работните обврски, а во периодот на 

спроведувањето на реформите во полицијата има клучна улога како поддршка на процесот. 

Во согласност со планираните активности и Стратегијата за обуки, Центарот за обука во тековната 

година организираше 457 обуки за вкупно 13.561 учесници. Притоа, заради оспособување за 

самостојно вршење на работите на работно место одржани се 57 обуки со 1207 учесници, за 

поуспешно вршење на работните задачи одржани се 388 континуирани обуки со 8777 учесници и 12 

основни обуки за полицаец за 3577 кандидати, а од 2012 година до крајот на тековната 2013 

година континуирано течеа и завршија  две основни обуки за полицаец за 327 односно 323 

кандидати. 

 Покрај  обуките организирани од Центарот за обуки,  беа спроведени и други   обуки- 163 со вкупно 270 

слушатели кои беа организирани надвор од Центарот, како и 107 обуки со 125 слушатели кои се 

одржуваа надвор од нашата држава.   
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Едукацијата и усовршувањето на работниците во Министерството и оваа година се реализираше преку 

најразлични форми на стручно оспособување (семинари, обуки, курсеви, конференции, студиски 

посети), а во соработка и со повеќе меѓународни организации, како и со амбасади и министерства за 

внатрешни работи. 

Во спроведените обуки и семинари учествуваа поголем број вработени во Министерството, а со истите 

беа опфатени повеќе теми и области  кои пред се беа во насока на зголемување на ефикасноста во 

одредени сегменти во работењето на полицијата (законска легислатива во работењето; имплементација 

на новиот Законот за кривична постапка; менаџирање, добро управување и модерна и принципиелна 

администрација, откривање на фалсификувани документи, криминал со моторни возила, нелегални 

активности на граничните премини, човековите права при сузбивање на тероризам и граѓанска 

безбедност, борба против трговија со луѓе, криумчарење мигранти, трговија со човечки органи и 

илегална миграција, заштита на лични податоци, финансиски криминал и истраги, компјутерски истраги и 

злоупотреба на платежни картички, организиран криминал, перење на пари и заштита на 

интелектуалната сопственост; борба против корупција и примена на меѓународни стандарди; детска 

порнографија на интернет и превенција на децата од сексуална злоупотреба; насилен екстремизам, 

интервенции и крим техника при сообраќајни несреќи; криминалистичко разузнавачки аналитички 

техники; расудлива употреба на сила, зајакнување на националните капацитети за спречување на 

семејно насилство, полициско постапување со малолетник и работа со малолетници жртви на трговија 

со деца,  и сл). Покрај ова, за дел од работниците на полицијата се спроведе и обука за имплементација 

на нови закони и под законски прописи, како и за конкретни измени и дополнувања на важечките 

прописи. 

Нормативна дејност и имотно – правни работи 

Реализацијата на нормативно - правната дејност во текот на годината  се остваруваше согласно 

актите и материјалите што беа дефинирани како приоритетни за остварување на стратешките 

приоритети во Програмата на Владата на Република Македонија за  2013 година и Националната 

програма за усвојување на правото на Европската Унија, во делот што се однесува на подготвување  и 

донесување на прописи од областа на внатрешните работи. 

Согласно наведените акти и потребите на Министерството за внатрешни работи, во текот на годината 

беа донесени 11 закони и 26 под законски и други акти ( 22 правилници, три решенија и едно 

упатство).  Во рамките на проектот „Поддршка на реформите на полицијата и кривичното право“ беа 

изработени седум Упатства, 14 стандардни оперативни процедури и еден Правилник.        

Во текот на годината се спроведени 584 постапки за утврдување на одговорност за кршење на 

работната дисциплина, при што, во 342 постапки изречена е мерка „парична казна“, во 143 постапки е 

изречено „писмено предупредување“, во 52 постапки донесено е решение за „запирање на постапката“, 

во 28 постапки е изречена мерка „откажување на договор за вработување“, во 14 постапки е донесено 

решение за „распоредување на две места пониско од работното место на кое биле распоредени“ и во 

пет постапки  изречена е мерката „ условно откажување на договор за вработување“. 

Управување со човечки ресурси 

Во делот на управувањето со човечките ресурси донесени се  Правилници за систематизација на 

работните места во Министерството за внатршни работи  и Правилник за организација и работа на 

Бирото за јавна безбедност.  Стручните служби, континуирано спроведуваа постапки за остварување на 

правата и обврските од работен однос,  водење и ажурирање на персоналните досиеја на вработените, 

спрведуваа постапки за давање на лични податоци со оценка на законската и правната основаност на 

поднесените барања и остварување соработка со Дирекцијата за заштита на лични податоци,  

изготвување на службени легитимации на полициските службеници и овластените службени лица,  

изготвување на решенија за службени патувања во странство, спроведување на програмите за стручно 

оспособување, извештаи за оценување на вработените во министерството,  постапки по интерни огласи 

ажурирање на WEB portalot со податоци од важност за вработените и  др. 
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Во текот на годината, спроведени се постапки за вработување на 338 работници во Министерството 

за внатрешни работи (со и без јавни огласи), како и преземени 41 работници од други институции, 

додека по основ на барање на работник, прекинување на договор за вработување по сила на закон и 

решенија за старосна и инвалидска пензија, пензионирани се 287 лица.  

Материјално – техничко работење 

Финансирањето на Министерството се вршеше од средствата обезбедени со Буџетот на Република  

Македонија и сопствени приходи кои се остваруваат по основ на продажба на пасоши, плативи обрасци, 

регистарски таблици и  фактурирани услуги (асистенции и сл.). Извор на финансирање на 

Министерството беа и реализирани приходи од само финансирачки активности (објектите за исхрана, 

одмор и рекреација), како и дополнителниот извор на средства од донации. Одделението за буџетска 

координација, согласно трезорското работење, кое го спроведува  и прати Министерството за финансии, 

подготви годишни и месечни планови на Буџетот за 2013 година, кои претставуваат рамка за 

реализирање на одобрените средства од Буџетот и контролен механизам за наменско трошење. 

Согласно Правилникот за начинот за спроведување на општите финансиски процеси се донесе Решение 

за внатрешна распределба на одобрениот буџет за 2013 година. Ова Решение во 2013 година беше 

менувано по  извршен ребаланс на буџетот и по извршени пренамени на средства согласно добиени 

одобренија од Министерството за финансии. 

Во рамки на одобрениот Буџет на МВР за 2013 година, планот за јавни набавки за 2013 година и итните 

и неопходни барања и потреби на организационите единици, спроведени се околу 70 отворени постапки, 

околу 50 барања за прибирање на понуди и помал број на други постапки за јавни набавки на стоки, 

услуги и работи за тековно одржување и опрема. Исто така                  реализирани се повеќе набавки во 

делот на униформата, муниција и специјална опрема за потребите на униформираните полициски 

службеници. 

Во делот на капиталните набавки реализирани се набавки на 100 полициски моторни возила, цистерни 

за потребите на ЈРМ, започнати се постапки за набавка на ,,шлеп„„ возила за транспорт на неисправни 

возила и набавка на парни котли за потребите на касарната Ѓорче Петров. 

Обезбедување на личности и објекти  

Согласно законските прописи во текот на годината, Одделот за обезбедување организираше и вршеше 

постојано обезбедување на Претседателот на Република Македонија, Претседателот на Собранието 

на Република Македонија,  Претседателот на Владата на Република Македонија,  Министрите за 

внатрешни работи, одбрана и надворешни работи. а со определени мерки и активности беа опфатени и  

Министерот за правда и финансии, Замениците на Претседателот на Владата на Република Македонија, 

поранешниот Претседател на Република Македонија, семејството на поранешниот Претседател на 

Република Македонија и заменик Министер за внатрешни работи. 

Организирани и координирани мерки се спроведуваа и за обезбедување на странски личности и 

делегации за време на нивниот престој при официјални  или работни посети во Република Македонија, 

односно на шефови или заменици на шефови на странски држави, претседатели на парламенти, 

претседатели на влади, министри за внатрешни и надворешни работи и за одбрана, а по потреба и на 

други личности и делегации.  

Во текот на 2013 година извршено е обезбедување на вкупно 89 странски делегации, при што мерки за 

обезбедување од прв степен се  спроведувани за обезбедување на три делегации, мерки од втор степен 

за девет делегации, мерки од трет степен за 29 делегации и мерки од четврт степен се преземени за 

обезбедување на 24 делегации.  

Мерки на обезбедување се преземаа и при одржување на јавни манифестации на кои  присуствуваа 

личности кои ги обезбедува Министерството за внатрешни работи. 
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Вршено е сообраќајно и ескортното обезбедување  на домашни ВИП личности и странски делегации, 

при што се извршени вкупно 2.491 сообраќајно – ескортни обезбедувања од кои 2.236 обезбедувања на 

домашни ВИП личности во Скопје, 194 сообраќајно – ескортни и обезбедувања надвор од Скопје и 61 

случај на  обезбедувања на странски делегации, вклучително и мерки за обезбедување  на трасите  по 

кои се движеа  ВИП личностите и странските делегации. 

Соодветни мерки за  обезбедување се превземени и при одржување на конференции, форуми и јавни 

манифестации на кои присуствуваа личности кои ги обезбедува Министерството за внатрешни работи. 

Голем број активности и мерки се остварувани и на планот на внатрешното обезбедување на објекти. 

Притоа, редовно се спроведуваа проверки и прегледи за противдиверзиона заштита на објектите, 

превентивно надгледување и опсервација на безбедносно интересни точки и локации,  мерки за 

дефанзивно електротехничко обезбедување,  контрола на системи за откривање, дојава и гаснење на 

пожари, мерки за хемиска, биолошка и радијациска заштита на објекти, проверки за исправноста на 

прехранбени продукти и пијалоци и други мерки и активности. 

Преку пријавниците на објектите што се обезбедуваа примени се вкупно 112.179 странки и при тоа 

привремено се задржани 15 парчиња оружје. Исто така, извршени се  45.966 контролни прегледи на 

пратки, писма и пакети, како и 16.379 прегледи на сали и простории во објекти.  

Aналитичко – истражувачка и информативна дејност  

Во текот на годината Министерството беше континуирано вклучено во следење на безбедносни настани, 

појави и состојби на целата територија на нашата држава, прибирање на аналитички информации и 

статистички податоци од другите стручни служби, ги истражуваше новите појави и состојби за кои 

секогаш навремено информираше, изготвуваше квалитетни аналитички и статистички продукти кои 

придонесоа за унапредување на работата на полицијата.  

Како продукт на ваквата дејност, во текот на годината беа изготвени повеќе од 320 аналитички 

материјали и 317 билтени за секојдневно информирање, базирани на статистички показатели за 

движењето на криминалот, разни аспекти на состојбите во криминалот регистриран на подрачје на 

државата, како и аспекти од ефикасноста во работењето на стручните служби на Министерството.  

Ваквите аналитички продукти, во делот на информирање и давање приказ на состојбите се од особена 

важност за успешно остварување на функцијата на Министерството за внатрешни работи. 

Во делот на информативната дејност, беа изготвени и 206 информации и одговори за движењето и 

обемот на криминалните и другите безбедносни појави на подрачјето на целата Република.  

Во овој контекст секако, мора да се издвојат и изготвените аналитички согледувања за безбедносната 

состојба, како и за состојби поврзани со  криминалот, јавниот ред и мир, сообраќајот, со кои се 

информираа раководителите во Министерството, како и по барање на други државни институции.  Како 

што споменавме, беа изготвени и доставени вкупно 379 билтени (дневни, неделни и сообраќајни 

билтени) што беа доставени  до Претседателот на државата, а за покарактеристични настани се 

изготвуваше и билтен за средствата за јавно информирање, што се доставуваше до Одделението за 

односи со јавност и информации од јавен карактер. 

Секторот за аналитика, навремено ја исполнуваше и обврската за информирање врз основа на 

заклучоци донесени од Владата на Република Македонија, а во текот на годината се изготвени 23 

информации за преземени активности од Министерството.  

Изготвувањето на квалитетни статистички прикази е основа за соодветно и успешно анализирање на 

состојбите. Во оваа смисла, од страна на Секторот беа изготвени 97  статистички прикази за стапката 

на движење на криминалот, кои опфаќаат периоди од 2013 година, како и за годините наназад.  

Односи со јавноста и информации од јавен карактер 

И во текот на 2013 година, Министерството посебно внимание посвети на информирањето на граѓаните 

за активностите преземени од полицијата и почитувајќи го поради правото на јавноста да биде 
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информирана за работи и настани што се од јавен интерес, секојдневно преку разни комуникациски 

форми (брифинзи, секојдневно публикување на билтен со позначајни безбедносни настани, 

соопштенија, прес конференции и слично) се овозможуваше пристап до информациите од јавен 

каракетер.  За информирање јавноста  за дејноста на Министерството  беа изготвени вкупно 417 

соопштенија објавени и преку официјалната веб страница на Министерството, потоа беше одговорено 

на 446 писмени барања од новинари и медиуми, а беа одржани и 90  прес конференции на највисоко 

ниво. Покрај тоа, во текот на годината, по разни поводи од доменот на полициските активности, 

локалните канцеларии за односи со јавноста секојдневно комуницираа со медиумите и притоа беа 

изготвени 465 соопштенија пласирани во локалните медиуми во регионите под надлежност на Секторите 

за внатрешни работи. 

 Официјалната web-stranica на Министерството за внатрешни работи и натаму е една од најпосетените 

интернет страници од сите државни институции со регистрирани вкупно 3 милиони посетители, што се 

должи на квалитетното редизајнирање на веб страницата, а исто така континуирано беa сервисирани и 

делот од владиниот портал  www.uslugi.gov.mk, со одговорени 602 прашања претежно од делокругот на 

управните прашања, понатаму делот на порталите www.e-demokratija.gov.mk и www.opendata.gov.mk, 

што се однесуваат на отворени податоци достапни за јавноста од делокругот на работењето на 

Министерството. 

- Одделението за односи со јавноста во текот на годината спроведе повеќе кампањи на полето на 
превенцијата, запознавање со измените на законите и подигање на свеста кај граѓаните, а на you 
tube каналот од 2010 година па наваму постирани се околу 80 видеа со полициски акции и видеа за 
едукација на граѓаните.  

До Одделението за информации од јавен карактер беа поднесени 124 барања  од граѓани и е 

постапено  по сите барања,  при што во шест случаи на барањата е одговорено негативно бидејќи се 

работи за класифицирани информации со соодветен степен на тајност и претставуваат исклучок од 

слободен пристап до информации. По одговорените барања, вложени се шест жалби, по што од страна 

на Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер пет од 

жалбите се уважени и во еден случај жалбата е одбиена како неоснована. 

Граѓански работи 

Во областа на управно - надзорните работи активностите се одвиваа во насока на стручно, ажурно и 

благовремено водење на управните постапки и за   овозможување максимално остварување на правата 

на граѓаните. 

Во согласност со заложбите на Владата за реформа во јавната администрација и подобрување на 

квалитетот на услугите кон граѓаните, реализирани се повеќе проекти меѓу кои „Таен клиент“, „Нема 

погрешна врата“, „Граѓанинот пред сè“, „Едношалтерски систем“, „Оценете ја администрацијата - 

семафор“, „Регулаторна гилотина-IV“, „Барометар на квалитет“, „Документ-менаџмент систем“ и други. 

Во 2013 година, издадени се вкупно 155.444 лични карти, од кои 109.377 се лични карти на македонски 

јазик (ТИП-А), додека 46.067 се двојазични лични карти (ТИП-Б). Оваа година за првпат лична карта 

извадиле 35.978 лица, а 103.552 биле заменети по разни основи.  Во матичните книги определени се 

вкупно 39.322 нови матични броеви, а донесени се вкупно 815 решенија со кои се поништува погрешно 

определен матичен број, додека донесени се 3.312 решенија за промена на личното име.  

Оваа година се издадени 208.509 (273.393) патни исправи  што е 24% помалку во однос на 2012 година. 

На барање на надлежните судови се издадени 40(78) патни исправи со одреден рок на важење, а 

поради изречени судски забрани за издавање на патни исправи, односно нивно одземање, донесени се 

2.413(2.439) решенија со кои се одбиени барања за издавање на патни исправи, а на 1.090(948) лица им 

се одземени пасошите. 

Во дипломатско - конзуларните претставништва на Република Македонија во странство, обработени се 

вкупно 2.071 (2.840) поднесено барање за патни исправи, од кои вкупно се издадени 2.071 патна исправа 

http://www.uslugi.gov.mk/
http://www.e-demokratija.gov.mk/
http://www.opendata.gov.mk/
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и тоа, во САД - Њујорк, Чикаго и Детроит се издадени 643 патни исправи , во Австралија - Канбера и 

Мелбурн - 277 патни исправи и во Германија- Бон, Берлин и Минхен-446 исправа. 

Во делот на постапките за стекнување и отпуст на македонско државјанство е постапувано по 1.654 

(1.350) барања за стекнување на државјанство на Р.Македонија и 1.096 (1.044) барања за отпуст од 

македонско државјанство. Притоа, донесени се 2.608 (2.352) решенија, од кои 2.368(2.130) се позитивни, 

а 240 (222) негативни. Од вкупниот број позитивни решенија, 1.157(1.073) се за прием во државјанство, 

154(120) решенија за утврдување државјански статус, а 1.057 (937) за отпуст од државјанство  на РМ. Во 

текот на годината, се издадени и 85.581 уверенија за државјанство. 

Во текот на годината поднесени се вкупно 4.799(4.141) барања за издавање на одобренија за 

набавување на оружје, од кои се издадени 2.266(2.304) одобренија, 1.065 барања се одбиени, а 

останатите 1.468 барање, сево постапка на одлучување. 

Регистрирани се вкупно 6.871 парчиња оружје, од кои 2.576 се ново регистрирани, а 4.295 се 

пререгистрирани парчиња оружје. 

Во областа на сообраќајот, во 2013 – та година  во Република Македонија се регистрирани вкупно 

415.392 возила, при што, за првпат се регистрирани 44.349 нови и половно -увезени возила, 

регистрацијата е продолжена на 369.505 возила. Исто така, издадени се 21.345 нови возачки дозволи, на 

лица кои за прв пат полагале возачки испит, потоа важноста е продолжена на 71.636 дозволи, а 

издадени се и 6.656 дупликати. 

Телекомуникации, криптообработка, криптозаштита и информатика 

Во делот на телекомуникациите во 2013 година, активно се работеше на изготвување на техничката 

спецификација за проектот „Дигитален полициски радио систем ТЕТРА-трета фаза. 

Службите за експлоатација, видео надзор и крипто обработка тековно беа ангажирани за постојано 

следење на работата на ТЕТРА радио системот, ажурирање на новите податоци за користење на 

специјалната телефонска мрежа, потоа преструктуирање на системот за видео надзор на град Охрид, 

проширување на системот за контрола и видео надзор во кругот на МВР и надворешни објекти 

одржување на системот за пренос на некласифицирани и класифицирани информации (ЛОТУС), како и 

негово проширување, а отпочнато е со измена на Правилникот за постапување по телеграми во 

министерството. Потоа во Министерството за надворешни работи продолжено е одржување на системот 

на криптозаштита, во Центарот за управување со кризи е вршено тековно администрирање на 

криптостаниците со цел правилно функционирање на системот за криптозаштита, во Министерството за 

одбрана во потсистемот при Генералштабот на АРМ реализирана е надградба за мрежно поврзување на  

станици од системот за криптозаштита, а за потребите на Агенцијата за разузнавање обезбедувана е 

целосна поддршка за изработената апликацијата за криптирање за специјално оперативно работење.Во 

делот на информатичката технологија се реализирани повеќе планирани активности, развој на нови 

проекти и софтверски решенија, (модернизација на информациониот систем на МВР, потоа евиденција 

на безбедносни сертификати, единствено решение за Билтен на дневни настани, е-Регистар на 

фалсификување пари, интегрирана база на податоци за странци и други активности), потоа одржување 

на имплементирани проекти и софтверски решенија, учество во меѓуинституционални проекти, 

инсталација и администрација на системски хардвер и софтвер. 

 



 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 74 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

``Зајакнување на капацитети на Одделот за сузбивање 

на организиран и сериозен криминал`` 

Цел на програмата:  

Ефикасно и ефективно справување со корупција и организиран криминал 

и професионализација и модернизација на Одделот за сузбивање на 

организиран и сериозен криминал 

 

``Јавна безбедност`` 

Цел на програмата:  

Поефикасно и ефективно одржување на јавниот ред и мир, подобрена 

безбедност на патниот сообраќај, зајакната безбедност на државната 

граница и спречување и откривање на криминалитетот. 

 

 

`` Национална безбедност и борба против 

тероризмот`` 

Цел на програмата:  

Зголемена ефикасност во спротивставувањето на сите облици на 

тероризам преку зајакнување на капацитетите на Управата за 

безбедност и контраразузнавање, како составен дел од системот на 

националната безбедност на Република Македонија. 

 

``Реформа во полицијата`` 

Цел на програмата:  

Креирање на долгорочни развојни политики со јасна визија за потребите 

за МВР која ќе биде стандард за полициско работење. 
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2.1.ПРОГРАМА ``ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ОДДЕЛОТ ЗА 

СУЗБИВАЊЕ НА ОРГАНИЗИРАН И СЕРИОЗЕН КРИМИНАЛ`` 
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Програмата ``Зајакнување на капацитетите на Одделот за сузбивање на организиран и сериозен 
криминал``произлегува од стратешките приоритети на Владата на Република Македонија  содржани во 
Одлуката за утврдување на стратешки приоритети на Владата на Република Македонија во 2014 година: 
  

- Продолжување на борбата против криминалот и корупцијата и ефикасно спроведување на 

правото, 

 односно од утврдените приоритетните цели во истата Одлука и тоа:  
 

- Продолжување на борбата против корупцијата организираниот криминал; 

унапредување на добрососедските односи на билатерален, регионален и 

мултилатерален план; подобрување на јавната безбедност и јакнење на 

административните капацитети за борба со прекуграничниот криминал и  

- Создавање на ефикасен систем за заштита и почитување на човековите права и 

слободи и јакнење на владеење на правото, како и  

 
Поглавје 3.24  ``Правда, слобода и безбедност``, Сектор 3.24.6 Полициска соработка и борба против 
организиран криминал, сектор 3.24.8 ``Борба против дрога`` и сектор 3.24.10 ``Фалсификување на евро``  
од Националната програма за   усвојување на правото на ЕУ – НППА. 
 
Резултатот на програмата ``Зајакнување на капацитети на Центарот за сузбивање на организиран и 
сериозен криминал`` е во функција на остварување на приоритетите на Министерството за 
внатрешни работи:  
 
 Јакнење на борбата против корупција и организиран криминал; 

 Заокружување на процесот на реформи на полицијата,  како  и следните цели: 

 Зајакната борба против корупција на сите нивоа и во сите сфери на општественото  

живеење; 

 Развој на новиот методолошки пристап за криминалистичко разузнавање, продолжување на 

имплементација преку развој на аналитички алатки и продукција на криминалистичко 

разузнавачки продукти; 

 Зајакната борба против сите појавни облици на организиран криминал, особено спречување и 

откривање на недозволена трговија со дрога и оружје, недозволена трговија со луѓе; 

 Унапредување на меѓународна полициска соработка во борбата против организиран криминал; 

 Унапредување на меѓуинституционална соработка на сите субјекти вклучени во борбата 

против криминалот; 

 Имплементација на обврските што произлегуваат од измените на Законот за кривична 

постапка; 

 Изграден современ модел на полициска организација; 

 Воведени нови методи на работа на полицијата; 

 Зајакнат принцип на владеење на правото; 

 Зголемена заштита и почитување на фундаменталните човекови слободи и права;  

 Зајакнати материјалните, техничките и кадровските капацитети. 

Во рамки на Програмата ``Зајакнување на капацитетите на Одделот за сузбивање на организиран и 

сериозен криминал`` предвидено е да се реализираат повеќе мерки и активности на спречување и 

откривање на дела и сторители од областа на организиран криминал. Се реализираат активности за кои 

е потребен висок степен на специјализација, а заради ефективно и економично извршување на 
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специфични и сложени задачи во борба против корупцијата и организираниот криминал на цела 

територија во Републиката. 

Програмата опфаќа активности насочени кон формирање на национална разузнавачка база на 

податоци,  изготвување на законски и подзаконски акти, спроведување на Законот за кривична постапка,  

изработка на база за криминалистички истраги за сериозен  и организиран криминал, изработка на база 

на податоци за Оддел за криминалистичко разузнавање, развој на организациони единици надлежни за  

спроведување на криминалистичко разузнавачкиот процес (разузнавачки менаџери и локални 

разузнавачки офицери), спроведување на акциониот план на Националната комисија за трговија со луѓе 

и криумчарење на мигранти, спроведување на Акциониот план во врска со донесената Национална 

стратегија за борба против корупција и перење пари, компјутерски криминал и фалсификати, изработка 

на база на податоци за фалсификувани пари, спроведување на акциониот план во врска со Национална 

стратегија за борба против дрогата, мало и лесно оружје.  

Програмата содржи и активности што треба да ги зајакнат вкупните капацитети за борба против 

криминалот со елементи на организираност и да обезбедат претпоставки за објективна одржливост на 

тие капацитети на  долг рок. 

 

 

 

 

 

Очекувани резултати: 

- Зголемување на успешноста во расветлување на делата од областа на организиран криминал и 

корупцијата; 

- Воведување на нов методолошки пристап на криминалистичко разузнавање, развивање на 

аналитички алатки и продукција на соодветни криминалистичко разузнавачки продукти; 

- Подобрување на квалитетот во реализација на случаи од сите сфери на дејствување; 

- Подобрување на интерресорска соработка; 

- Намалено користење на територијата на Република Македонија како транзитна зона на 

криминалот; 

Цел на програмата:  

Ефикасно и ефективно справување со корупција и организиран криминал и 

професионализација и модернизација на Одделот за сузбивање на организиран и 

сериозен криминал 
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- Пропишана процедура за криминалистичко разузнавачки процес и за користење на разузнавачка 

база на податоци; 

- Овозможено електонско собирање, пребарување и анализа на податоци од областа  на 

организиран криминал со цел поефикасна работа и меѓуинституционална и меѓународна размена 

на информации и водење на заеднички операции. 

- Намален број на жртви на трговија заради сексуална и трудова експолоатација и илегално 

криумчарење мигранти преку Република Македонија; 

- Намален организиран криминал во областа на недозволена трговија со дрога и оружје, перење 

пари, економскиот криминал и фалсификати и електронско следење на криминалот со 

фалсификувани пари; 

- Намален компјутерски криминал; 

- Формирање на национална разузнувачка база на податоци со соодветни заштитни мерки и 

механизми; 

- Обезбедени валидни материјални докази за водење на истражна постапка; 

- Овозможено електонско собирање, пребарување и анализа на податоци од областа  на 

организиран криминал со цел поефикасна работа и меѓуинституционална и меѓународна размена 

на информации и водење на заеднички операции; 

- Спроведените специјалистички обуки на кадарот. 

 

Показатели на успешност: 

- Зголемена стапка на расветлени кривични дела од областа на корупција и организиран криминал 

во однос на претходна година; 

- Етаблирана национална разузнувачка база на податоци; 

- Воведен метод на криминалистичко разузнавање; 

- Продукција на соодветни криминалистичко разузнавачки продукти; 

- Зајакната соработка со Јавното обвинителство и останатите агенции задолжени за спроведување 

на законот; 

- Воспоставен систем на  интерресорска комуникација, координација и соработка во борба против 

организираниот криминал; 

- Намалена стапка на казниви дела од меѓународен карактер сторени на територијата на 

Република  Македонија; 

- Донесен Правилник за вршење на работите Оддел за сузбивање на организиран и сериозен 

криминал; 

- Донесен Правилник за криминалистичко разузнавачки процес и Упатство за користење на 

разузнавачка база на податоци и постигната унифицираност при превземањето на мерките и 

активностите; 

- Формирана база за криминалистички истраги за сериозен и организиран криминал; 

- Зголемена откривачка функција на Оддел за сузбивање на организиран и сериозен криминал  во 

областа на трговија со луѓе и криумчарење мигранти; во областа на организираниот економски 

криминал, перењето пари и фалсификатите; организираниот компјутерски криминал и во областа 

на недозволената трговија со дрога и оружје; 

- Број на реализирани случаеви и донесени пресуди од судовите во првостепена постапка; 

- Кадровски екипиран Одделот за сузбивање на сериозен и организиран криминал согласно 

донесената организација и систематизација на работни места ; 

- Формирана база за криминалистички истраги за сериозен и организиран криминал; 

- Стекнато знаење и обучени кадри за професионално извршување на работите во Оддел за 

сузбивање на организиран и сериозен криминал; 

- Набавена современа опрема за ефективно и ефикасно извршување на работите во Оддел за 

сузбивање на организиран и сериозен криминал.  
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2.1.ПРОГРАМА ``ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ`` 
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Програмата ``Јавна безбедност`` произлегува од: Стратешки приоритети на Владата на Република 

Македонија содржани во Одлуката за утврдување на стратешки приоритети на Владата на Република 

Македонија во 2014 година: 

- Интеграција во НАТО и ЕУ, врз основа на остварување на сите реформи и критериуми и 

решавање на спорот со Грција врз принципот на незагрозување на националниот 

идентитет; 

- Продолжување на борбата против криминалот и корупцијата и ефикасно спроведување на 

правото; 

- Одржување на добри меѓуетнички основи и подеднакво спроведување на законот и 

соживот врз принципите на меѓусебна толеранција и почит како и довршување на 

импплементација на Рамковниот договор,  

 
односно од утврдените приоритетни цели во истата Одлука:  

- Засилено учество и афирмирање на ставовите и интересите на Република Македонија во 

меѓународните организации, како на глобално, така и на регионално ниво;  

- Продолжување на борбата против корупцијата организираниот криминал;  

- Зајакнување на довербата на сите заедници во полицијата; 

- Подобрување на јавна безбедност и јакнење на административни капацитети за борба со 

прекуграничниот криминал;  

- Заокружување на процесот на реформите во полицијата; интеграција во воените структури 

на НАТО;  

- Создавање на ефикасен систем за заштита и почитување на човековите права и слободи;  

- Јакнење на владеењето на правото; јакнење на меѓуетничката доверба и довршување на 

спроведувањето на Рамковниот договор, како и  

 

Поглавје 3.24 ``Правда, слобода и безбедност``, Сектор 3.24.6 Полициска соработка и борба против 

организиран криминал, сектор 3.24.8 „Борба против дрога“ и сектор 3.24.10 ``Фалсификување на евро``. 

Резултатот на  Програмата е во функција на остварување на приоритетите на Министерството за 

внатрешни работи: 

- Подобрување на јавната безбедност и јакнење на административни капацитети за борба со 

прекуграничниот криминал и корупција; 

- Јакнење на борбата против корупција и организиран криминал; 

- Заокружување на процесот на реформи на полицијата  и 

- Зајакнување на довербата на сите заедници во полицијата, како и следните цели: 

  
 Ефикасно и ефективно одржан јавен ред и мир; 

 Подобрена безбедност на сообраќајот на патиштата и намалување на бројот на сообраќајни 

незгоди и последици од нив; 

 Зајакната контрола на државната граница и спречена нелегална миграција; 

 Изграден современ модел на полициска организација; 

 Воведени нови методи на работа на полицијата; 

 Зголемена лична сигурност на граѓаните и безбедност на имотот; 

 Ефикасно и ефективно спречување на сите видови криминалитет; 

 Зајакната борба против корупцијата на сите нивоа и во сите сфери на општественото  живеење; 

 Имплементација на обврските што произлегуваат од измените на Закон за кривична постапка; 

 Унапредување на меѓународната полициска соработка во борбата против организираниот 

криминал; 

 Унапредување на меѓуинситуционалната соработка на сите субјекти вклучени во борбата против 

криминалот; 



 81 

 Развиени партнерски односи помегу граѓаните и полицијата, зголемена доверба на сите заедници 

во полицијата, афирмиран принцип ,,community policing,, 

 Развиен транспарентен систем на односи со јавноста; 

 Јакнење на капацитетите на полицијата за работа со лица со посебни потреби  (деца, жени, 

жртви на семејно насилство); 

 Намалување на стапката на криминалот, со дефинирање на краткорочни и среднорочни рокови; 

 Зголемена ефикасност во спречување и откривање на криминалот; 

 Подобрување на општата здравствена и психо-физичка состојба на полициските службеници; 

 Зајакнат принцип на владеење на правото; 

 Зголемена заштита и почитување на фундаменталните човекови слободи и права;  

 Зајакнати материјалните, техничките и кадровските капацитети; 

 Финализирана правична застапеност на сите заедници во полицијата; 

 Стандардизација на вкупната опрема која јо користи полицијата за извршување на полициските 

работи. 

 

 

 

 

 

 

 

Во рамки на оваа Програма се опфаќаат мерки и активности насочени кон развивање на  Стандардни 

оперативни процедури за примена на пoлициски овластувања сo вклучување на тактики на постапување, 

утврдување на потребите од човечки ресурси, обуки и тренинг, управување со човечки ресурси и развој 

во кариера, односи со јавноста, правни и организациски работи, внатрешна контрола, финансиски, 

материјално - технички  и логистички работи, планирање и подготвување за функционирање во услови 

на сложена безбедносна (кризна, вонредна или воена) состојба. Во рамки на оваа Програма особено се 

важни активностите кои се фокусираат кон процесите на делегирање на надлежности, одговорности и 

задачи, работна дисциплина, хиерархиски релации, стратешко и концептуално планирање, следење и 

анализа на безбедносната состојба, утврдување на  општи насоки стандарди и цели, контролирање на 

Цел на програмата:  

Поефикасно и ефективно одржување на јавниот ред и мир, подобрена безбедност на 

патниот сообраќај, зајакната безбедност на државната граница и спречување и 

откривање на криминалитетот. 
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работа на полицијата (генерален и стручен надзор), примена на стандарди за материјално техничко 

опремување, усогласување на законска регулатива со најдобрите европски стандарди и практики, 

унапредување на меѓународна полициска соработка, активности за спроведување на законите и 

ратификуваните мегународни договори, како и креативно развивање на стратегија за превентивно 

работење на полицијата. Исто така со оваа програма се обезбедува координација на мерките и 

активностите на оперативно – тактичкото ниво на полицијата меѓу Централните полициски служби, 

Подрачните полициски служби (Сектори за внатрешни работи) и Регионални центри за гранични работи 

(Регионални центри за гранични работи). Со спроведувањето на оваа Програма се обезбедуваат услови 

и претпоставки за поволна безбедносна состојба во Републиката 

Очекувани резултати: 

- Стабилен јавен ред и мир во функција на зголемен степен на безбедност во државата; 

- Намален криминалитет, особено со елементи на насилство и организираност и зголемен степен 

на безбедност во државата; 

- Поголема ефикасност во работењето на полицијата базирана на на времено планирање и 

програмирање на работата; 

- Примена на полициските овластувања во согласност со начелата на законитост, 

пропорционалност, хумано постапување; 

- Стандардизирани постапки на полициските службеници; 

- Намалена смртност и повреди на учесници во сообраќајот; 

- Намалени матерјални штети во сообраќајните  незгоди; 

- Добро организиран и ефикасен безбедносен систем, функционален во услови на сложено 

безбедносна (кризна, вонредна или воена) состојба; 

- Создадени услови за поквалитетен избор и селекција; 

- Создадени услови за подобро опремување и оспособување; 

- Обучени резервни полициски службеници;  

- Зголемена ефикасност, ефективност, економичност во извршување на задачите на резервните 

полициски службеници;  

 

Показатели на успешност: 

- Намалено време на одговор на полицијата;  

- Намален број на поплаки и преставки во однос на постапувањето на полициските службеници во 

врска со примена на овластувањата;  

- Намален број на сторени прекршоци и кривични дела како резултат на зголемена превентивна 

функција на полицијата; 

- Статистички податоци за намален број  на извршени прекршоци и кривични дела  со елементи на 

насилство и организираност; 

- Статистички податоци за број на загинати и повредени лица и поведени постапки; 

- Статистика на изречени мандатни казни и поведени   постапки; 

- Број на поведени останати постапки од областа на сообраќајот; 

- База на планови како најдобри практики и нивна примена и ажурирање во конкретни ситуации; 

- Воспоставен систем на интерресорска комуникација и координација за функционирање во услови  

на сложена безбедносна (кризна, вонредна или воена) состојба; 

- Стандардизирано постапување на резервните полициски службеници; 

- Успешно завршени операции и кризни  состојби. 
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2.2.1. Потпрограма – ``Интеграција во НАТО и безбедност  на 

класифицирани информации и податоци 
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За имплементација на активности во согласност со Акциониот план за членство на Република 

Македонија во НАТО и интеграција во Европската унија, особено активности кои се во делокруг на 

работа на Министерството за внатрешни работи во рамките на Бирото за јавна безбедност е формиран 

Регистер за соработка со НАТО и безбедност на класифицирани информации. Регистарот е носител на 

обврските за изведување на НАТО активности во делот на Министерството за внатрешни работи, а 

истиот работи на организација и во координација со Националниот координатор за НАТО интеграција во 

Интересорската платформа за заеднички настап во исполнување на обврските кон НАТО 

Полициските службеници кои работат на истиот се задолжени за спроведување на следните активости;  

- спроведување на планови за соработка на Министерството за внатрешни работи во активностите 
сврзани со НАТО, земјите членки на НАТО и Евроатланскиот партнерски совет, 

- изготвување и иплементација на планови за соработка со Индивидуалната Партнерска програма 
на НАТО, 

- исполнување на Партнерските цели за членство во НАТО (пакетот за гранична безбедност ) и 
новиот пакет (мировни операции) 

- Навремено организирање, подготвување, спроведување и следење на активностите за 
остварување на безбедносни аранжмани сврзани со прием, класификација, размена, заштита и 
чување на информации меѓу Министерството за внатрешни работи и НАТО/ЕУ и билатерални 
класифицирани информации, како и со безбедноста на лицата корисници на класифицирани 
информации во соработка со соодевтните организациони единици од Бирото за јавна безбедност;  

- Координирање на работите и задачите и следење на активности кои се преземаат од страна на 
организациони единици на Министерството кои имаат контакт со класифицирани НАТО и 
Европската Унија билатерални информации; 

- Остварување на меѓународна соработка во областа на безбедност и заштитата на информации; 
соработка со други државни органи, организации и институции на полето на безбедност и заштита 
на класифицирани информации и материјали. 

 

 

 

Очекувани резултати: 

- Воспоставување на национални НАТО и ЕУ стандарди во Министерството на полето на 
подготовка на клучен персонал како членка на НАТО во областа на кризниот менаџмент 
(меѓународен и национален); 

- Подготовка за учество на припадници на Министерството во меѓународни мисии и операции 
предводени од НАТО, Европска Унија, Обединети Нации, ОБСЕ и други мегународни 
организации; 

- Спогодба меѓу Република Македонија и Европската Унија за мировни мисии предводени од 
Европската Унија, 

- Воспоставување на единствени критериуми и мерки  за безбедност и заштита на класифицирани 
информации и податоци како национални така и странски во делот на безбедна размена, прием, 
дистрибуција и складирање., формирање на мрежа на подрегистри - персонал во рамките на 
постоечките организациони единици во МВР на централно и регионално ниво каде се ракува, се 
разменуваат и чуваат класифицирани информации и податоци. 

Показатели на успешност: 

- Исполнување на обврски од Акциониот план за членство во НАТО и Партнерските цели за 
членство во НАТО -намалување на бројот на случаи на прекршување на безбедност на 
информациите односно неовластено откривање и пристап до информации; 

- Обучен персонал со сертификати за мировни мисии; 
- Исполнување на обврски од Акциониот план за членство во НАТО и Партнерските цели за 

членство во НАТО и членство во НАТО, 
- Намалување на бројот на случаи на прекршување на безбедноста на информациите односно 

неовластено откривање и пристап до информациите, ефикасна и брза, безбедна размена на 
употребливи информации  и податоци со степен на доверливост на национално и меѓународно 
ниво. 

Цел на Потпрограмата:  

Исполнување на обврските за членство во НАТО и ЕУ  
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2.2.1. Потпрограма – `` Подрачни полициски служби – Сектори за 

внатрешни работи`` 
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Сектор за внатрешни работи е подрачна полициска служба задолжена за непосредно извршување на 

полициски работи. Секторот е самостојна оперативна организациона единица на полицијата, по 

вертикала директно  поврзана со Бирото за јавна безбедност, додека со останатите Сектори за 

внатрешни работи,  Регионалните центри за гранични работи и Централните полициски служби, 

остварува меѓусебна соработка по хоризонтала. Секторот за внатрешни работи има соодветна 

организациска поставеност која овозможува ефикасно, ефективно и економично извршување на 

полициските работи, согласно територијалниот, линиски и објектовиот принцип на работа.  

Секторот за внатрешни работи е одговорен за: 

- севкупна безбедносна состојба на подрачјето кое го покриваат; 
- законитото извршување на полициски работи и почитување на слободите и правата на човекот и 

граѓанинот; 
- управување со материјално - техничките и човечки ресурси; 
- почитувањето и спроведувањето на стандарди и процедури за постапување на полицијата при 

вршењето на полициските работи. 
 

Во рамките на оваа Програма се предвидува реализација на активности кои се насочени кон заштита на 

животот, личната безбедност и имотот на луѓето; заштита на слободите и правата на човекот и 

граѓанинот; спречување и откривање на казниви дела; потрага по сторители на казниви дела, нивно 

фаќање и предавање на правосудните органи; контрола и регулирање на патниот сообраќај; одржување 

на јавниот ред и мир; по потреба спроведува утврдени мерки на  безбедност на државната граница и 

спречување на нелегална миграција; превзема  мерки за заштита на определени личности и објекти, 

усогласување, насочување и контролирање на работењето на полициските станици;  работи на 

превенција; собирање и обработка на лични податоци врз основа на закон; спроведување на сите закони 

ставени во надлежност на извршување од страна на  полицијата, за што ја информира и јавноста за 

работи од својот делокруг. Во рамките на оваа програма се реализираат активности кои се однесуваат 

на кадровско доекипирање, обука и тренинг за законита примена на полициски овластувања, 

вклучително со тактики на постапување, материјално – техничко опремување за извршување на 

полициските работи како и информатичко и телекомуникациско доопремување на Секторите за 

внатрешни работи. 

 

 

 

 

 

Очекувани резултати: 

- Зголемена ефикасност, мобилност, ефективност, економичност во примена на стандардизирани 
постапки на полициските службеници во согласност со начелата на законитост, 
пропорционалност; 

- Хумано постапување, одржување стабилен јавен ред и мир; 
- Поволна безбедносна состојба во патниот сообраќај; 
- Намалување на  криминалитет; 
- Подобрени услови за престој на приведени лица во просториите за задржани лица; 
- Подобрени услови за работа на полициските службеници; 
- Зголемена контрола на полициските службеници. 

 

 

Цел на Потпрограмата:  Надлежна и одговорна полициска служба која ефикасно го одржува 

јавниот ред и мир, ја подобрува безбедноста на патниот сообраќај, а со тоа придонесува кон 

ефикасно спречување и откривање на криминалитетот.  
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Показатели на успешност: 

- Проактивен однос на полицијата во извршувањето на полициските работи; 
- Намалено време на одговор на полицијата; 
- Намален број на поплаки и преставки во однос на постапување на полициските службеници во 

врска со примена на овластувањата; 
- Намален број на сторени прекршоци и кривични дела како резултат на зголемената превентивна 

функција на полицијата; 
- Воспоставен систем на  интерресорска комуникација, зајакната соработка со Јавното 

обвинителство; 
- Намален број на поплаки од страна на приведени лица за условите во кои се приведуват; 
- Број на реконструирани простории за задржани лица; 
- Подобра координација и соработка со сите надлежни служби и агенции задолжени за 

спроведување на законот во борбата против сите појавни облици на криминалитет, прекршоци и 
асоцијални однесувања. 

 

 

 

 

Со Проектот Сектори за внатрешни работи - Подрачни полициски служби се реализираат активности за 

изградба, целосна-делумна реконструкција на објектите на СВР и опремување со моторни возила 

согласно утврдените потреби и стандарди. Посебен акцент е ставен на целосна реконструкција на 

просториите за задржување на лица. Имено, дел од просториите во СВР се реновирани согласно 

стандардите со сопствени финансиски средства и со донација.  

 

 

Очекувани резултати: 

- Подобрени услови за работа на полициските службеници во реконструирани објекти; 

- Стандардизирани услови за престој на задржани лица, во просториите за задржување на лица; 

- Навремена реакција на полициските службеници со помош на моторните возила; 

- Зголемена контролата врз полициските службеници. 

 

Показатели на успешност: 

- Зголемена мотивираност на полициските службеници; 

- Број на изградени и реконструирани објекти на СВР. 

- Намален број на поплаки на условите во просториите во кои се сместени задржани лица; 

- Брзина на реакција при повик; 

- Број на  набaвени возила за потреби на СВР.  

 
 

2.2.1.1. Проект ``Сектори за внатрешни работи`` 

Цел на Проектот: Современо опремени Подрачни полициски служби. 
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Проектот" Градење на партнерски однос „граѓанин-полиција "  е во функција на 

Потпрограма``Зајакнување на капацитетите на Подрачните полициски служби – Сектори за внатрешни 

работи``, која  е во функација на Програмата ``Јавна безбедност``. 

Резултат на Проектот е во функција на остварување на приоритетот на  МВР: 

- Зајакнување на довербата на сите заедници во полицијата, како и следните цели: 
- Развиени партнерски односи помегу граѓаните и полицијата, зголемена доверба на сите заедници 

во полицијата, афирмиран принцип ,,community policing,, 
- Развиен транспарентен систем на односи со јавноста; 
- Финализирана правична застапеност на сите заедници во полицијата; 
- Јакнење на капацитетите на полицијата за работа со лица со посебни потреби (деца, жени, жртви 

на семејно насилство). 
 

Во рамките на овој Проект се реализираат активности во насока на заокружување на мрежата локални 

совети за превенција; понатамошни континуирани активности за одржливост на формирани 

Советодавни групи на граѓани, како и формирање на нови советодавни групи, имплементација на 

Стратегијата за превенција, зајакнување на капацитетите на  Одделенијата за превенција во сите 

Сектори за внатрешни работи на оперативно ниво, јакнење на капацитети на полицијата задолжени да 

работат на областа на превенција на тактичко ниво (инспектор за превенција во Полициска станица), 

развивање на односите со јавноста, односи со печатените и електронски медиуми на регионално и 

локално ниво, јакнење на соработката со невладини организации, како и развивање на концепт на 

мултиетничка полиција.  

 

 

Очекувани резултати: 

- Подобрена комуникција и зголемен степен на јавна доверба во полицијата;  
- Зголемено ниво на соработка и размена на информации; 
- Изграден партнерски однос во решавањето на локални проблеми меѓу полицијата и граѓаните; 
- Навремено идентификување на проблемите во заедницата и дефинирање на стратегија за 

постапување за решавање на проблемите; 
- Информирана јавност за прашања од областа на криминалитетот, јавниот ред и мир, безбедноста 

во сообраќајот и останато безбедносно интересни настани и појави; 
- Превентивно постапување на полицијата;  
- Доближување на униформираната полиција до малолетниците преку развивање на едукативни 

програми за млади и разбивање на предрасуди за полицијата и градење на пријателски односи; 
- Зголемена соработка со други органи на државна управа и невладини организации  и 

координација на активности во врска со проблеми кои бараат интегриран пристап. 
-  

Показатели на успешност: 

- Статистика за поднесени преставки  и жалби за полициското работење; 
- Зголемен број на Советодавни групи на граѓани; 
- Формирани Локални совети за превенција во сите општини во државата; 
- Изработени акциски планови за работа на Локалните совети за превенција и нивно спроведување 

со вклучување на сите надлежни субјекти; 
- Намален број на прекршоци,сторени кривични дела и други недозволени однесувања на ниво на 

општините; 
- Намален процент на учество на малолетници-сторители на прекшоци и кривични дела  во 

вкупниот број на сторени прекршоци и кривични дела 
 
 

2.2.1.2. Проект ``Градење на партнерски однос: Граѓанин - полиција`` 

Цел на Проектот:  Зајакнување на довербата на граѓаните во полицијата. 
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2.2.3. Потпрограма ``Гранични работи и миграции`` 
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Потпрограмата: ``Гранични работи и миграции`` е во функција на Програмата ``Јавна безбедност``. 

Резултатот на  Потпрограмата  е во функција на остварување на приоритетите на МВР : 

- Подобрување на јавната безбедност и јакнење на административните капацитети за борба со 

прекуграничниот криминал и корупција; 

- Јакнење на борбата против корупција и организиран криминал,  

 

како и следните цели: 

 

- Ефикасно и ефективно спречување на сите видови криминалитет; 

- Намалување на стапката на криминалот, со дефинирање на краткорочни и среднорочни рокови; 

- Зголемена ефикасност во спречување и откривање на криминалот; 

- Зголемена лична сигурност на граѓаните и безбедност на имотот; 

- Зајакната контрола на државната граница и спречена нелегална миграција; 

- Стандардизација на вкупната опрема која јо користи полицијата за извршување на полициските 

работи; 

- Зајакната борба против корупцијата на сите нивоа и во сите сфери на општественото  живеење; 

- Зајакната борба против сите појавни облици на организиран криминал, особено спречување и 

откривање на недозволена трговија со дрога и оружје, недозволена трговија со луѓе; 

- Унапредување на меѓународната полициска соработка во борбата против организираниот 

криминал.  

 
Во рамките на оваа Програма предвидени се активности кои се однесуваат на гранични проверки, 
граничен надзор, спречување на нелегална миграција и контрола на движење и престој на странците. 
Сите активности се насочени кон промовирање на отворени и високо безбедни граници во слободна 
и безбедна Европска Унија. Во рамки на оваа програма се реализираат и активности насочени кон 
имплементација на Законот за гранична контрола, Законот за странци, Законот за азил и привремена 
заштита,  Стратегијата за интегрирано гранично управување, регулативи, директиви и прирачници за 
гранична безбедност на Европската Унија  и  шенгенското право. 
 

 

 

 

 

Очекувани резултати: 

- Отворен заеднички контакт центар за полициска и царинска соработка и размена на информации 

на делот од државната граница кон Република Грција;  

- Отворени нови Заеднички гранични премини (и вршење заеднички гранични проверки) кон 

соседните земји; 

- Стекнати нови искуства на индивидуално и организациско ниво во доменот на граничното 

работење; 

- Обучени припадници за гранично работење согласно  европските стандарди; 

- Оспособени припадници на гранична полиција за идно учество во заеднички активности од 

областа на граничната безбедност 

- Намален број на извршители,  но зголемена ефикасност на граничната полиција; 

- Исполнети предуслови за отпочнување преговори за идно членство во Европската Унија; 

- Зголемена мобилност, оперативност и ефикасност на граничните патролни служби; 

- Подобрени услови за престој и работа во организационите единици на граничната полиција и 

Цел на Потпрограмата:  Модернизирана, малубројна и ефикасна гранична полиција, 

оспособена за работа согласно стандарди на Европската унија и развој на  прекугранична 

полициска соработка со соседните држави.  
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Показатели на успешност: 

- Намалување на процентот на прекуграничен криминал; 

- Зголемен проток на сообраќајот и намалување на времето на чекање на граничните премини; 

- Број на реализирани заеднички операции; 

- Број на вработени од граничната полиција кои учествувале во заеднички операции предводени од 

Frontex; 

- Статистички податоци за поекономично работење во однос на претходни години; 

- Статистички податоци за поефикасно работење во однос на претходни години; 

- Годишен извештај на Европската Комисија за напредокот на Република  Македонија; 

- Зголемен процент на откриени кривични дела и спречени обиди за шверц на стоки и илегално 

минување на државната граница; 

- Зголемен процент на откриен прекуграничен криминал;  

- Намалено време на чекање на  граничните премини.  
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2.2.4.Потпрограма ``Централни полициски служби`` 
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Потпрограмата ``Централни полициски служби`` е во функција на Програмата “Јавна безбедност“. 

Резултатот на  Потпрограмата е во функција на остварување на приоритетот на МВР: 

- Подобрување на јавната безбедност и јакнење на административните капацитети за борба со 

прекуграничниот криминал и корупција“  

како и следните цели: 

- Ефикасно и ефективно спречување на сите видови криминалитет; 

- Намалување на стапката на криминалот, со дефинирање на краткорочни и среднорочни рокови; 

- Зголемена ефикасност во спречување и откривање на криминалот; 

- Зголемена лична сигурност на граѓаните и безбедност на имотот; 

- Ефикасно и ефективно одржан јавен ред и мир; 

- Подобрена безбедност на сообраќајот на патиштата и намалување на бројот на сообраќајните 

незгоди и последиците од нив; 

- Подобрување на општата здравствена и психо-физичка состојба на полициските службеници; 

- Стандардизација на вкупната опрема која јо користи полицијата за извршување на полициските 

работи. 

 

Централните полициски служби го претставуваат оној сегмент на полицијата кој заради карактерот и 

природата на работите кои ги извршуваат овие служби, нема можност истите да се дисперзираат во 

Секторите за внатрешни работи или во Регионалните центри за гранични работи.  Станува збор за 

високо специјализирани служби, кои имаат специфични задачи и надлежности, користат специфична 

опрема и техника и имаат законска надлежност на цела територија на Р. Македонија. Централните 

полицски служби се активираат по барање на Секторите за внатрешни работи или Регионалните центри 

за гранични работи, а само по исклучок согласно Законот за полиција, ресурсите од овој полициски 

сегмент, може да биде ангажиран по наредба на Директорот на Бирото за јавна безбедност. Со 

организационата поставеност, материјално -техничката опременост, високиот степен на обученост, 

Централните полициски служби се во состојба секогаш благовремено и ефикасно да пружат оперативна 

подршка на подрачните полициски служби и Регионалните центри за гранични работи. 

Посебно внимание се посветува на зајакнување на капацитетите на Одделот за криминалистичка 

техника, зајакнување на воздушната подршка на полициските служби; обезбедувањето оперативна 

подршка во изведување на сложени безбедносни операции и задачи; подигањето на нивото на 

безбедност на лица и објекти кои ги обезбедува полицијата; информатичка и телекомуникациска 

подршка, меѓународна полициска соработка, обуки и тренинг. 

 

 

 

Очекувани резултати: 

- Стандардизирани постапки на полициските службеници; 

- Стабилен јавен ред и мир во функција на зголемен степен на безбедност во државата; 

- Подобрени  услови за работа; 

- Применети полициските овластувања согласно начелата на законитост, пропорционалност, 

хумано постапување 

- Зголемени вештини на службеници припадници на Посебните единици на полицијата за 

интервенција при воспоставување и одржување на  јавниот ред и мир; 

- Зголемена ефикасност, ефективност, економичност во превенција,одржување и воспоставување 

на јавниот ред и  мир; 

Цел на Потпрограмата: Eфикасна поддршка на подрачните полициски служби и регионалните 

центри за гранични работи. 
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- Опремени полициски службеници припадници на специјалните и посебните единици  за 

извршување специјални и посебни  задачи за потребите на МВР согласно стандардите; 

- Брза и ефикасна размена на информации, 

- Ефикасно и унифицирано постапување на полициските службеници при остварувањето на 

физичката заштита на објектите и личностите кои се обезбедуваат. 

 

Показатели на успешност: 

- Намалено време на одговор на полицијата; 

- Статистички податоци за намалување на обидите за отуѓување на МТС од објектите кои се 

обезбедуваат; 

- Навремена и правилна реакција во разни ситуации при обезбедување на банковни и други 

вредности; 

- Број на обучени полицајци  по европски стандарди; 

- Намален број на поплаки и преставки во однос на постапување на полициските службеници во 

врска со примена на овластувањата; 

- Намален број на повредени полицајци и граѓани при интервенции;  

- Успешно завршени акции на ЕСЗ, ЕБР; 

- Статистички показатели за намалување на повреди на работна дисциплина; 

- Намален број на повредени полицајци и граѓани при интервенции во кои е вклучена ЕБР; 

- Намален број на сторени прекршоци и кривични дела  како резултат на зголемената превентивна 

функција на полицијата 

- Успешно завршени сложени безбедносни состојби, спасувачки операции и кризни состојби. 

- Стекнати знаења и вештини при реализирана обука на полициските службеници 

- Ефективна размена на информации со надлежни меѓународни институции; 

- Подобрена комуникација со организациони единици на МВР; 
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Проектот "Унапредување на службата за криминалистичка техника согласно стандарди на 

Европската Унија и акредитација на лаборатории во Оддел за криминалистичка  техника" е во 

функција на Потпрограмата " Централни полициски служби ". 

Резултатот на Проектот  е во функција на остварување на приоритетите на МВР: 

- Јакнење на борбата против корупција и организиран криминал; 
- Подобрување на јавната безбедност и јакнење на административни капацитети за борба со 

прекуграничен криминал и корупција и Заокружување на процесот на реформи на полицијата,  
 
како и следните  цели: 
 
 Зајакната борба против корупцијата на сите нивоа и во сите сфери на општественото  живеење; 

 Зајакната борба против сите појавни облици на организиран криминал, особено спречување и 

откривање на недозволена трговија со дрога и оружје, недозволена трговија со луѓе; 

 Унапредување на меѓународната полициска соработка во борбата против организираниот 

криминал; 

2.2.4.1. Проект - Унапредување на службата за криминалистичка техника согласно 

стандарди на Европската Унија и акредитација на лаборатории во Оддел за 

криминалистичка  техника`` 
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 Унапредување на меѓуинситуционална соработка на сите субјекти вклучени во борба против 

криминалот; 

 Ефикасно и ефективно спречување на сите видови криминалитет; 

 Зголемена ефикасност во спречување и откривање на криминалот; 

 Подобрување на општата здравствена и психо-физичка состојба на полициските службеници; 

 Стандардизација на вкупната опрема која јо користи полицијата за извршување на полициските 

работи; 

 Имплементација на обврските што произлегуваат од измените на Закон за кривична постапка; 

 Изграден современ модел на полициска организација; 

 Воведени нови методи на работа на полицијата; 

 Зајакнати материјалните, техничките и кадровските капацитети. 

 
Со реализацијата на овој проект, Одделот за криминалистичка техника кој е позициониран во рамките на 

Центалнит полициски служби, остварува повеќе цели: 

Реорганизација и соодветно позиционирање на Одделот за криминалистичка техника во 

рамки на Министерството – потребно е да се направи реорганизација на Одделот, земајќи ги во 

предвид забелешките и препораките на странските експерти, искуствата од други слични форензички 

лаборатории како и барањата наложени од странските експерти за исполнување на стандардот ISO 

17025 во однос на управување и тековно работење на организацијата; 

Адекватно доекипирање на ОКТ согласно постоечката систематизација - се соочува со 

проблем од голем недостаток на експертски кадар, а тоа многу се одразува на преоптеретеноста на 

одредени експерти и лаборатории 

Ефикасна и ефективна крим-техничка служба на терен - Ефикасноста во откривачката и 

докажувачката функција на ОКТ и министерството во целост, воглавно зависи од квалитетот на трагите 

и доказниот материјал добиен од службите на терен. Идентификувани се повеќе слаби страни кои се 

однесуваат на оваа проблематика и за нивно отстранување направена е детална анализа од која 

произлегоа мерки кои се однесуваат на бројот на систематизирани работни места, ревизија на 

потребните услови во однос на образованието и критериумите за поставување вистински луѓе на тие 

работни места, Проценка на компетентност на извршителите, изработка на програми за обука, и нивна 

реализација и обезбедување на  стандардни услови кои ќе одговараат на чувствителноста на методите 

кои се применуват во лабораториите на ОКТ. 

Безбедна и здрава работна средина - Во лабораториите при ОКТ секојдневно се вршат голем број 

анализи на разни видови предметни материјали, за чија идентификација се применуваат најразлични 

хемикалии кои се лесно испарливи, токсични, канцерогени и со висок степен на штетност по здравјето и 

животот на луѓето. При анализа на непознати материи, вработените често се соочуваат и со многу 

отровните пестициди: ланате, креозан, линдан, етиол и др. Експертите од овие лаборатории секојдневно 

се изложени на овие исклучително штетни влијанија во работната средина, кои се чувствуваат и во 

поширокото опкружување.  Секој работодавач е законски обврзан да се грижи за обезбедување здрава и 

безбедна работна средина како и спроведување на мерки за заштита при работа. Во таа насока 

потребно е превземање на низа мерки за имплементирање на важечките стандарди, редовно 

опремување на вработените со  соодветна работно-заштитна облека, безбедно отстранување на 

хемиски и биолошки отпад, набавка на лабораториски кабинети за работа, набавка на вентилирани 

шкафови за складирање испарливи хемикалии. 

Акредитирани форензички лаборатории - Обезбедување брзи, ефикасни и акредитирани 

форензички услуги во борба против криминалот е заложба на Одделот за криминалистичка техника, 

воедно и на министерството. Краткорочно гледано, тоа може да се постигне само со приоритизирање на 

одредени анализи за сметка на повеќе други, односно со пренамена на средствата кон приоритетни 

области. Меѓутоа, долгорочниот план ќе вклучи повеќе мерки: 
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- Обезбедување независност на службата односно соодветно позиционирање на ОКТ во рамките 
на МВР; 

- Доекипирање на Одделот, согласно предлогот за нова систематизација; 
- Пополнување на работните места кои ќе бидат одговорни за управување со квалитет, обука и 

заштита при работа; 
- Стоп за изведувањето на било која небезбедна анализа; 
- Доопремување со биро-лабораториска опрема; 
- Пренамена на просториите со цел намалување на ризиците од контаминација или изградба на 

нов објект; 
- Организација на квалитетна ревизија од овластен консултант; 
- Имплементација на меѓународниот стандард ISO 17025. 

 

Модернизација и доопремување на форензичките лаборатории -  Во состав на Одделот за 

криминалистичка техника, лабораториите работат на различни проблематики и користат различна 

инструментална техника. Неопходноста од пратење на современата технологијата, со цел воведување 

нови методи за анализа, бара постојана надградба на инструментите како и доопремување на 

лабораториите со нова посовремена опрема. Повеќе од јасно е дека со спроведување на целите, 

Одделот за криминалистичка техника  и Министерството за внатрешни работи го зголемуваат угледот и 

довербата на правосудните органи и јавноста, има точни пресуди, безбеден персонал и неможност за 

судски постапки против Министерството. Ако се цели кон намалување на сите наведени ризици, 

потребно е целосно спроведување на овој Проект. Една од можностите за негова реализација е 

пронаоѓање стратешки партнер кој ќе го води и контролира целиот проект. Тоа може да биде долгорочна 

помош преку некој меѓународен проект или пак преку повеќе помали проекти кои ќе бидат финансирани 

од државата и ЕУ. Зачленувањето во Европската асоцијација од областа на форензичката наука - ENFSI 

(European Network of Forensic Science Institutes) (во понатамошниот текст ENFSI), исто така дава можност 

за учество во нивните проекти за помош на неакредитирани лаборатории. 

 

 

 

 

Цел на проектот:  Обезбедување акредитирана форензичка служба, која ќе биде навремена, 

сигурна и стабилна, усогласена со барањата на истрагата и истовремено ќе ги исполнува 

стандардите кои се очекуваат од прогресивна форензичка институција 
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Очекувани резултати: 

- Обезбедување поголема независност и ефикасност на криминалистичко техничка служба;  

- Оддел за криминалистичко – технички испитувања и вештачења  член во меѓународната 

асоцијација ENFSI; 

- Реорганизиран и екипиран Оддел за криминалистичко – технички испитувања и вештачења; 

- Зголемена доверба во резултатите од страна на правосудните органи; 

- Ефикасност во работењето; 

- Ефикасност во работењето на подрачните организациони единици; 

- Обезбедени стандардизирни услови за работа; 

- Овозможена здрава и безбедна работна средина во лабораториите и  исполнување на мерките 

предвидени со Законот за безбедност и заштита при работа и Правилникот за работно заштитна 

облека; 

- Безбедно отстарнет хемиски и биолошки отпад; 

- Имплементиран меѓународен стандард ISO 17025; 

- Вклученост на лабораториите во надворешно тестирање заради проверка и компатибилност на 

методите како и веродостојност на резултатите; 

- Обезбедено годишно одржување и калибрирање на инструментите; 

- Модернизирани и опремени  форензички лаборатории; 

- Современи капацитети на  криминалистичко-техничките служби на терен; 

 

Показатели на успешност: 

- Исполнет стандард ISO 17025; 
- Број на пополнети работни места со соодветен кадар; 
- Навремен одговор на барањата за вештачење; 
- Намален број на приговори од страна на правосудните органи; 
- Поверодостојни вештачења;  
- Намалување на трошоците за вештачењата; 
- Поквалитени  вештачења и можност за поголема посветеност на експертите во однос на секоја 

анализа; 
- Обезбедена согласност за ангажирање лиценцирана фирма за проценка на ризик од сите 

работни места; 
- Извештај од лиценцирана фирма за проценка на ризик од сите работни места; 
- Намалени и правилно искористени трошоци за лабораториски услуги; 
- Сигурност во точноста на резултатите; 
- Обезбедена консултантска фирма за поддршка при имплементација на стандардот; 
- Број на вработени обучени за системот за управување со квалитет согласно стандардот; 
- Број на обучени  интерни проверувачи; 
- Број на лаборатории вклучени во надворешно тестирање; 
- Преадаптирани и опремени лаборатории; 
- Склучен договор со надворешни фирми за редовно одржување и калибрација на инструментите; 
- Изготвен Прирачник за квалитет, СОП, упатства, обрасци, планови за обука и дообука и сл. 
- Инспекциска посета  од страна на експерти од ENFSI; 
- Учество на годишна конференција, учество во работни групи; 
- Учество во Проект за помош на неакредитирани лаборатории кој се организира под 

покровителство на ENFSI; 
- Набавена и инсталирана опрема за  лабораториите и  опрема за вршење увид на место на 

настан; 
- Соодветно архивирани и складирани дигитални податоци; 
- Воспоставен систем за електронска обработка на административните и лабораториски податоци 

од Одделот за криминалистичка техника и терен; 
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Програмата: ``Национална безбедност и борба против тероризмот``  произлегува од: 

Стратешките приоритети на Владата на Република Македонија содржани во Одлуката за утврдување на 

стратешките приоритети на Владата на Република Македонија во 2014 година:  

- Интеграција во НАТО и ЕУ, врз основа на остварување на сите реформи и критериуми и 
решавање на спорот со Грција врз принципот на незагрозување на националниот идентитет и  
Продолжување на борбата против криминалот и корупцијата и ефикасно спроведување на 
правото и приоритетните цели: 

- подобрување на ефикасноста во борбата против тероризмот и заштита на националната 
безбедност; 

- унапредување на добрососедските односи на билатерален, регионален и мултилатерален план; 
- засилено учество и афирмирање на ставовите и интересите на Република Македонија во 

меѓународните организации, како на глобално, така и на регионално ниво; 
- продолжување на борбата против корупцијата и организираниот криминал; 
- подобрување на јавната безбедност и јакнење на административните капацитети за борба со 

прекуграничниот криминал; 
- зголемен придонес кон заедничкта безбедносна и одбрамбена политика на Европската Унија; 

2.3. ПРОГРАМА ``НАЦИОНАЛНА  БЕЗБЕДНОСТ  И  БОРБА  ПРОТИВ  

ТЕРОРИЗМОТ`` 
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Резултатот на  Програмата е во функција на остварување на приоритетите на МВР: 

- Подобрување на ефикасноста во борбата против тероризмот и заштитата на   националната 
безбедност, како и следните цели: 

- Современи и софистицирани  мерки и активности за разоткривање на организаторите, 
извршителите и логистичарите на терористичките активности. 

- Воспоставена ефикасна размена на информации за терористички групи и нивни мрежи за 
поддршка 

 

Програмата: ``Национална безбедност и борба против тероризмот``   произлегува од потребата за 

изградба на поквалитетен  систем за национална безбедност, кој ќе  ги  зајакне  институционалните 

капацитети на Република Македонија за спротивставување и борба против  тероризмот и  поинтензивно  

ќе се развива соработката со меѓународните институции и и органи. 

Тргнувајќи од утврдените стратешки приоритети на Република  Македонија за интегрирање во НАТО и 

Европската унија, а во тој правец и изградба на безбедносен систем на НАТО  како неопходен предуслов 

за рамноправно учество и членство на Република Македонија во меѓународните институции, 

Министерството за внатрешни работи, односно Управата за безбедност и контраразузнавање  како дел 

од  националниот безбедносен систем, има јасно дефинирана улога и надлежност, која во идниот 

период ќе преземе низа мерки и активности во  правецот на развој на системот за национална 

безбедност и развивање на механизмите за одговор за современите ризици и опасности кои ја 

загрозуваат безбедноста на Република Македонија. 

Во овој правец точно е дефинирана правната положба, надлежноста, овластувањата и организационата 

структура на Управата за безбедност и контраразузнавање. 

Од друга страна имајќи ја во предвид интернационалната димензија на тероризмот како глобален 

феномен кој ја загрозува безбедноста на сите држави во светот, Управата за безбедност и 

контраразузнавање преку соработка со меѓународните институции и органи и вклучување во низа 

меѓународни организации поинтенизивно и поактивно ќе се вклучи борбата на меѓународната заедница 

против тероризмот во сите негови појавни облици. 

Во таа насока ќе се зголемува улогата и активното учество на Управата за безбедност и 

контраразузнавање во програмите на Алијансата за меѓусебна поддршка во градењето на одбранбените 

институции против тероризмот (Partnerchip Action Ageinst Terrorism PAP-T), особено во однос на 

забрзување на процесот на унапредување и олеснување на постапките и механизмите за размена на 

разузнавачки податоци со НАТО.  

Програмата треба да овозможи што поактивна соработка на Република Македонија и со Комитетот за 

борба против тероризмот на Советот на безбедност како и интензивирање на соработката на 

билателарно ниво во правец на размена на разузнавачки податоци и преземање на определени 

заеднички активности со безбедносните и разузнавачките служби на земјите од Европската унија, со цел 

подигнување на безбедноста на национално, регионално и меѓународно ниво. 

На мултилатерално ниво Управата е постојана членка на Конференцијата на разузнавачки служби на 

Југоисточна Европа како форма на усогласување на интерeсите и формирање на заедничка стратегија 

на земјите од Југоисточна Европа за превенција и сузбивање на заканите кои произлегуваат од 

меѓународниот тероризам (SEEIC), а од јуни 2008 година стана членка и на Средноевропската 

конференција  (MEC). 

Во идниот период ќе се зајакнат активностите на Управата за безбедност и контраразузнавање поврзани 

со нејзиното учеството во наведните меѓународни организации. 
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Очекувани резултати:  

- Подобрување на нивото на безбедност и заштита на дипломатско- конзуларните преставништва 

на Република Македонија во странство од активности на странски разузнавачки служби; 

- Намалување на можноста од нарушување на безбедноста на класифицираните информации; 

- Воспоставен систем на антитерористичката заштита на објектите од витален интерес за 

Република Македонија; 

- Материјалано – технички опремена единица со обучен персонал; 

- Воспоставена  единствена база на податоци од разновидни извори и користење на софтверски 

алатки за изготвување на разузнавачки алнализи и други видови на материјали во тековното 

работење на Одделот за анализа и истражување и изготвено упатство за начинот на создавање и 

дистрибуција аналитички и други видови производи на разузнавачката анализа;   

- Усогласени интереси и формирана заедничка стартегија за превенција и сузбивање на заканите 

од меѓународниот тероризам во рамките на  SEEIC и MEC; 

- Воспоставена билатерална соработка со безбедносни служби на други земји; 

 

Показатели на успешност: 

- Ефикасност во спроведувањето на надворешната политика на Република Македонија и 

остварување на нејзините витални национални интереси.   

- Зголемена безбедност во државата, намалување на можноста од терористички напади врз 

виталните објекти и ефикасно справување со последиците од веќе настанати терористички 

дејствија.    

 

 

Цел на програмата: Зголемена ефикасност во спротивставувањето на сите облици на 

тероризам преку зајакнување на капацитетите на Управата за безбедност и 

контраразузнавање, како составен дел од системот на националната безбедност на 

Република Македонија. 
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Програмата "Реформа во полицијата" е во функција на: 

1.Стратешките приоритети на Владата на РМ содржани во Одлуката за утврдување на стратешките 

приоритети на Владата на Република Македонија во 2014 год:  

Интеграција во НАТО и ЕУ, врз основа на остварување на сите реформи и критериуми и решавање на 

спорот со Грција врз принципот на незагрозување на националниот идентитет,  Продолжување на 

борбата против криминалот и корупцијата и ефикасно спроведување на правото и Одржување добри 

меѓуетнички основи и подеднакво спроведување на законот и соживот врз принципите на меѓусебна 

толеранција и почит како и довршување на имплементацијата на рамковниот договор``  и 

приоритетните цели: 

2.4. ПРОГРАМА ``РЕФОРМА ВО ПОЛИЦИЈА`` 
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- Заокружување на процесот на реформите на полицијата; 

- Зајакнување на довербата на сите заедници во полицијата: 

- Зајакнување на капацитетите за целосно приближување и преземање на правото на ЕУ (acquis 

communautaire) согласно приоритетите утврдени во Националната програма за усвојување на 

правото на ЕУ; 

- Создавање на ефикасен систем за заштита и почитување на човековите права и слободи; 

- Јакнење на владеењето на правото; 

- Јакнење на меѓуетничката доверба и довршување на спроведувањето на Рамковниот договор. 

 

2.Поглавје 1.1 ``Демократија и владеење на правото – Реформа на јавна администрација – Реформа на 

полицијата``,  3.24 ``Правда, слобода и безбедност``, Сектор 3.24.6 Полициска соработка и борба против 

организиран криминал, сектор 3.24.8 ``Борба против дрога`` и сектор 3.24.10 ``Фалсификување на евро``     

Резултатот на  Програмата е во функција на остварување на приоритетот на МВР:  

- Заокружување на процесот на реформи на полицијата,  

како и следните цели: 

- Имплементација на обврските што произлегуваат од измените на Закон за кривична постапка; 

- Изграден современ модел на полициска организација; 

- Воведени нови методи на работа на полицијата; 

- Зајакнат принцип на владеење на правото; 

- Зголемена заштита и почитување на фундаменталните човекови слободи и права;  

- Зајакнати материјалните, техничките и кадровските капацитети 

 

 

 

Цел на програмата: Креирање на долгорочни развојни политики со јасна визија за потребите 

за МВР која ќе биде стандард за полициско работење. 
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Реформите во полицијата претставуваат обемен и сложен процес на изградба современ модел на 

полициска организација која одговара на демократско општество, кое се темели на принципот на 

владеење на правото, заштита и почитување на фундаменталните човекови слободи и права, при што 

неопходно е останување на стратешките цели. Наведените обврски се на сите структури, почнувајќи од 

министер до полицаец. При тоа менаџментот на Министерството за внатрешни работи ги иницира и 

предлага приоритетите клучни за целосна имплементација на активностите поврзани со реформите, 

како и отстранување на слабостите кои ќе се појават во вкупниот процес, а преку реализација на  

големиот број на активности и проекти кои  се спроведуваат. 

 

Очекувани резултати: 

- Ефикасност на полициското работење; 
- Борба против организиран криминал; 
- Функција на полицијата како сервис за јавноста; 
- Организираност, стручност и економичност во работата; 
- Одговорност и мотивираност на вработените; 
- Планирање, развој и едукација на персоналот; 
- Унапредување на регионална и меѓународна соработка; 
- Соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници во РМ; 
- Техничко – технолошка опременост; 

 

Показатели на успешност: 

- Намалено време на одговор на полицијата; 
- Зголемување на ефективност и ефикасност на вработените; 
- Воспоставен систем на интерресорска комуникација, коордионација и соработка во борба против 

сите видови криминал со посебен акцент на организиран криминал; 
- Повисока безбедност на телекомуникацискиот и информатичкиот  систем на МВР; 
- Подобра интеграција на говорна и електронска комуникација и овозможен компјутерски пренос на 

класифицирани информации; 
- Број на реализирани обуки и тренинзи за сите припадници на МВР 
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2.4.1.Потпрограма ``Надградба на телекомуникациски и информатички 

системи на Министерство за внатрешни работи`` 
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Потпрограмата ``Надградба на телекомуникациски и информатички системи на МВР`` е во функција 

на Програмата ``Реформа во полицијата``. 

Резултатот на Потпрограмата е во функција на остварување на приоритетот на МВР: Заокружување на 

процесот на  реформа во полицијата и  Подобрување на јавната безбедност и јакнење на 

административните капацитети за борба со прекуграничниот криминал и корупција, како и следните 

цели: 

- Стандардизација на вкупната опрема која ја користи полицијата за извршување на полициските 

работи; 

- Изграден современ модел на полициска организација; 

- Воведени нови методи за работа на полицијата; 

- Зајакнат принцип на владеење на правото; 

- Зголемена заштита и почитување на фундаменталните човекови слободи и права;  

       -   Јакнење на материјалните,  техничките и кадровските капацитети. 

 

 

 

Потпрограмата содржи повеќе проекти и подпроекти, а нејзин носител е Одделот за информатика и 

телекомуникации преку активностите на своите два сектори. Со проектите што во догледно време ќе ги 

реализира, во зависност од одобрените финансиски средства, Секторот за телекомуникации и 

криптозаштита ќе се погрижи, МВР да добие посовремен телекомуникациски и информатички систем. Ќе 

се постигне целосна интеграција на телефонските и компјутерските мрежи преку замена на стариот 

теклефонски систем со нов, процес кој трае и продолжува понатаму. За постигнување на оваа цел 

потребно е да обезбедат неопходни услови за работа на информатичката и телекомуникациската 

опремa во систем салите каде што е поставена софистицаиранта опрема на централниот систем на 

Министерството, односно инсталираат нови индустриски клима уреди. Безбедноста на постоечката 

мрежа би била уште поголема со разделувањето на компјутерските мрежи на два посебни сегменти: 

само за користење на официјални апликации на Министерството и отворена мрежа. За работа со 

современите софтверски алатки, односнио поддршка на апликациите планирано е постепено 

заменување на дотраената комјутерска опрема со нова во соработка со Секторот за општи и заеднички 

работи. 

Модернизација на информатичкиот систем на МВР ќе се овозможи замена на постојниот  систем  со 

нова отворена платформа  која ќе овозможи пристап до податоците  на МВР преку веб сервиси.  

Имплементирањето на обврските од Правилникот за класифицирани информации на МВР значи и 

спроведување на неколку подпроекти. Исто така, модернизацијата и унифицирање во работењето на 

полициските станици предвидува и обезбедување на интерно развиени софтверски решенија и набавка 

на соодветна компјутерска опрема. И тука се развиени подпроекти кои се однесуваат на поврзување на 

Билтенот за дневни настани со СВР и ПС, евидентирање на телефонски пријави од граѓаните, 

прилагодување на системот за потраги по лица, евидентирање на прекршоци од областа на сообраќајот 

и др. Во зависност од финансиски средства отпочнато со реализација е и создавањето на централна 

база на податоци за поднесени барања за поведување на прекршочна постапка и централна база на 

податаоци за прекршочни предмети. 

 

 

 

Цел на Потпрограмата:  

Осовременување на телекомуникациски и информатички системи во МВР 
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Очекувани резултати: 

- Поврзани  локации на МВР во сопствена телекомуникациска мрежа со зголемена брзина; 
- Постигната редундантност на телекомуникациската мрежа, зголемена безбедност на 

телекомуникациска и компјутерска мрежа од несакани напади; 
- Оптимизирани ресурси; 
- Овозможен мониторинг на мрежниот сообраќај и спречени несакани процеси; 
- Зголемени телекомукациски можности и олеснета достапност; 
- Интегрирано дигитално умрежување;  
- Замена на стари телефонски централи ; 
- Инсталирана техничка опрема за криптозаштита; 
- Поврзани локации на МВР во отворена ИНТЕРНЕТ мрежа; 
- Инсталирана опрема; 
- Постигнато издвојување на ИНТЕРНЕТ сообраќајот од постоечката ИНТРАНЕТ мрежа; 
- Поврзани локации на МВР на територија на целата; 
- Постигната современа и брза оптичка мрежа која долгорочно ќе ги задоволува потребите на МВР 

од најсовремени сервиси. 
- Осовременување на постојната периферна компјутерска опрема; 
- Обезбедена периферна компјутерска опрема за нови корисници; 
- Вклучување на корисниците во развојот на апликациите; 
- Имплементиран единствен систем за контрола на пристап до ИТ системите; 
- Усогласеност  со одредбите од Законот за заштита на лични податоци; 
- Усогласеност со европската регулатива во врска со поврзувањето во Шенгенскиот 

информационен систем и полициската соработка; 
- Имплементиран систем за управување и презентирање на лог информациите; 
- Воспоставен електронски Билтен на дневни настани за  сите СВР, 
- Навремени и точни статистички извештаи; 
- Интеграција со електронска евиденција на прекршочни предмети во Сектор за прекршоци; 
- Креирање и водење на Евиденции утврдени според Правилникот за обрасците за водење на 

евиденција на прекршочни предмети и помошни книги на евиденции; 
- Систем за изработка на електронски лични карти со безконтактен чип; 

 

Показатели на успешност: 

- Мерни резултати за квалитетот и брзина на мрежата; 
- Симулација на прекин и усмерување на мрежниот сообраќај; 
- Извештаи за спречување на недозволен мрежен сообраќај; 
- Подобрена интеграција на говорната комуникација; 
- Број на сервиси; 
- Овозможување компјутерски пренос на класифицирани информации на нови  локации на 

министерството; 
- Изготвување на мапа на покриеност и оптимизација на распоредот на базните станици во 

мрежата, 
- Зголемен број на корисници на информатичкиот систем на МВР; 
- Зголемен број на користени програми и апликациии; 
- Намалено време за интервенција; 
- Побрз развој на нови апликации; 
- Навремено информирање на сите корисници на Билтените за евидентираните дневни настани; 
- Навремено добивање на информации за распишани потраги  по лица, моторни возила и оружје во 

полициските станици; 
- Постепено намалување на бројот на рачно водени регистри, 
- Имплементирано софтверско решение за евидентирање на прекршочни предмети. 
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Потпрограмата е во функција на  Програмата ``Реформа во полиција``. 

Резултатот на Потпрограмата е во функција на остварување на приоритетот на МВР: 

-  Заокружување на процесот на реформи на полицијата, како и следните цели: 

- Имплементација на обврските што произлегуваат од измените на Законот за кривична постапка; 
- Изграден современ модел на полициска организација; 
- Воведени нови методи на работа на полицијата; 
- Зајакнат принцип на владеење на правото; 
- Зајакнати материјалните, техничките и кадровските капацитети. 

 
Во рамките на програмата треба да се реализираат активности кои се однесуваат на управување со 

човечки ресурси во рамки на Бирото за јавна безбедност, а се однесуваат на постапки за јавен оглас и 

селекција на кадри, спроведување на систем на кариера, имплементирање на моделот профил на 

2.4.2.Потпрограма ``Управување со човечки ресурси`` 
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работно место и дигитализација на постапката за водење на персонална евиденција на вработените. 

Особено внимание се посветува на обуката на вработените и нивното насочување во развојот на 

кариера. Посебен акцент е ставен на изготвување на Стратегија за човечки ресурси во чие изготвување 

ќе се користат најдобри странски практики  кои може да се прилагодат кон нашата полициска 

организација. 

 

Очекувани резултати: 

- Потполна транспарентност во работењето на изборната комисија при селекција и прием на кадри, 
унифицирање на постапката при спроведување на интервју и при поднесување на жалба на 
одлука на изборната комисија; 

- Правилно насочување на вработените во нивниот  кариерен развој; 
- Насочување на работни активности на вработените, подобрување на интеракција со другите 

вработени, стандарди за работно место, средства и опрема која се користи на работно место, 
контрола на вработените (кој кого и од кого е контролиран), како и развивање на знаења, вештини 
и способности кај вработениот; 

- Поедноставување на постапката за следење на ефективност и ефикасност на вработените и 
рационализација на процесот на кадровско планирање; 

- Надградба на системот на обука во рамките на Бирото за јавна безбедност и Секторите за 
натрешни работи; 

- Способност на менаџерскиот кадар на сите нивоа за  справување со професионалните 
предизвици; 

- Надградба на системот за превенција во СВР; 
- Создавање на тим на обучувачи подготвени да ги применуваат методите на модерно учење во 

обуката на останатите полициски службеници. 
Показатели на успешност: 

- Намалување на бројот на жалбите по одлука на изборната комисија; 
- Зголемување на ефективноста и ефикасноста на вработените при извршувањето на задачите и 

намалување на отсуствата од работа; 
- Зголемена одговорност на вработениот на работното место; 
- Стекнати вештини и знаење од областа. 

 

Цел на 

Потпрограмата:   

Обучена   

професионална  

полициска  

служба  

согласно  

регулативите и  

стандардите  

на   

Европската  

Унија 
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Потпрограмата ``Зајакнување на капацитетите на Сектор за внатрешна контрола и професионални 

стандарди``  е во функција на Програмата ``Реформа во полиција``. 

Резултатот на Потпрограмата е во функција на остварување на приоритетите на МВР: 

 Јакнење на борбата против корупција и организиран криминал; 
 Зајакнување на довербата на сите заедници во полицијата; 
 Заокружување на процесот на реформи на полицијата,  како и следните цели: 
 Зајакната борба против корупцијата на сите нивоа и во сите сфери на општественото  живеење; 
 Развиен транспарентен систем на односи со јавноста; 
 Зајакнат принцип на владеење на правото; 
 Зголемена заштита и почитување на фундаменталните човекови слободи и права;  
 Развиени партнерски односи помегу граѓаните и полицијата, зголемена доверба на сите заедници 

во полицијата, афирмиран принцип ,,communiti policing,, 
 Финализирана правична застапеност на сите заедници во полицијата; 
 Јакнење на капацитетите на полицијата за работа со лица со посебни потреби (деца, жени, жртви 

на семејно насилство); 
 Изграден современ модел на полициска организација; 
 Воведени нови методи на работа на полицијата; 
 Зајакнати материјалните, техничките и кадровските капацитети. 

 
Потпрограмата ``Зајакнување на капацитетите на Сектор за внатрешна контрола и професионални 

стандарди и спроведување на антикорупциската програма`` произлегува од потребата за изградба 

на заокружен и интегриран систем за внатрешна контрола и професионални стандарди во МВР и 

јакнење на институционални капацитети на Република Македонија за спротивставување и борба против  

организираниот криминал и корупција и продлабочување на механизмите за соработка со органите на 

меѓународната заедница. Потребна е постојана надградба на моделот на полициска организација,  нови 

методи за работа на полицијата, зајакнување на принципот на владеење на правото, зголемена заштита 

и почитување на фундаменталните човекови слободи и права.  

2.4.2.Потпрограма  ``Зајакнување на капацитетите на Сектор за 

внатрешна контрола и професионални стандарди и спроведување на 

антикорупциската програма`` 
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Заради заложбите на Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди да обезбеди 

професионална полициска служба на која во прв план ќе и биде сервисот на граѓаните, почитувањето на 

човековите слободи и права, во оваа потпрограма  акцент се става на кадровското доекипирање, 

обуките и материјално – техничкото опремување. Со доследно спроведување на системот на кариера  

се постигнува висок степен на мотивација на  вработените. Со висок професионализам во работењето 

ќе се постигне намалено коруптивно однесување а со тоа ќе се зголеми довербата на граѓаните во 

полициските службеници. 

Преку превентивниот пристап на дејствување на Секторот, им се овозможува на граѓаните да имаат 

поголема слобода во поднесувањето на претставки против полициските службеници. По нивното 

разгледување дел се отфрлаат бидејќи се утврдило дека е постапено согласно законските прописи и 

стандардни оперативни процедури, а по дел од нив се постапува. 

Донесена е и Антикорупциската програма на МВР и Акционен план за нејзина имплементација. Под 

поимот корупција во Министерството за внатрешни работи и полицијата се подразбира секое дејствие 

или пропуст кое вработениот ќе го стори при вршење на својата должност, а за тоа како возврат бара 

или прифаќа некаква корист, погодност или интерес за себе или за друго лице како и секое 

пречекорување и прекршување на стандардните постапки и процедури, злоупотреби на службената 

должност или пречекорување на законски овластувања заради директно или индиректно ветена, 

понудена, дадена, побарана, прифатена или очекувана материјална, нематеријална корист, погодност, 

предност или друг интерес од страна на вработен во Министерството, за себе или за некој друг со 

намера да изврши или да се воздржи од извршување на дејствие кое законски е должен да го изврши 

или да не го изврши. Оваа потпрограма е насочена кон превземање на превентивни мерки кои ќе се 

фокусираат на намалување на можностите и создавање на неповолни услови за извршување на 

корупциски кривични дела. Превентивните антикорупциски мерки се со цел спречување, откривање на 

причините и условите за корупција и нивно отстранување додека репресивните активности остануваат 

како корективни мерки и се насочени за санкционирање на незаконско работење и со кои се 

отстрануваат штетните последици.  

 

 

Очекувани резултати: 

- Намалување на непрофесионално и незаконито постапување на припадниците на МВР; 
- Зајакнување на превентивното дејствување на СВКПС; 
- Јакнење на интегритетот на вработените во МВР; 
- Подигање  на нивото на интерресорска соработка во МВР со цел професионализам во 

работењето; 
- Подобрување на квалитетот во работењето; 
- Намалување на бројот на кривични дела од областа на корупција; 
- Подигање на нивото на меѓуинституционална и меѓународна соработка; 
- Транспарентност во работењето и приближување до граѓаните. 

 

Показатели на успешност: 

- Зголемена ефикасност во откривање на непрофесионално и незаконито постапување на 
припадниците на МВР; 

- Статистички податоци за број на пријавени случаи во надлежност на Секторот; 
- Унапредување на соработка со ЈО и другите државни органи; 
- Воспоставен систем на интерресорска соработка во МВР; 
- Професионализам,ефикасност и ефективност во работењето на сите структури во МВР; 
- Намалување на бројот на незаконито- коруптивно постапување на припадници на МВР; 
- Воспоставен систем на меѓуинституционална и меѓународна соработка; 
- Зајакната доверба на граѓаните во полицијата; 
- Воспоставен ``отворен  ден`` за контакт со граѓаните.  

Цел на Потпрограмата: Зголемена ефикасност во откривање на непрофесионално и незаконско 

постапување на   припадниците на МВР. 
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Проектот ``Управно надзорни работи``  е во функција на  Потпрограмата  ``Управување со човечки 

ресурси``. 

Резултатот на Проектот е во функција на остварување на приоритетите на МВР: 

- Зајакнување на довербата на сите заедници во полицијата; 
- Заокружување на процесот на реформи на полицијата, како и следните цели: 
- Развиен транспарентен систем на односи со јавноста; 
- Развиени партнерски односи помегу граѓаните и полицијата, зголемена доверба на сите заедници 

во полицијата, афирмиран принцип ,,communiti policing,, 
- Финализирана правична застапеност на сите заедници во полицијата; 
- Јакнење на капацитетите на полицијата за работа со лица со посебни потреби (деца, жени, жртви 

на семејно насилство); 
- Зајакнат принцип на владеење на правото; 
- Зголемена заштита и почитување на фундаменталните човекови слободи и права. 

 

Носител на Проектот ``Управно надзорни работи`` е Одделот за граѓански работи, чии основни 

стратешки определби  се дефинирани во рамките на сервисната ориентација на Министерството за 

внатрешни работи кон граѓаните и правните лица (кои вршат дејност со промет со оружје, муниција, 

експлозивни материи), согласно заложбите на Владата на Република Македонија за реформа во јавната 

администрација и подобрување на квалитетот на услугите кон граѓаните.  Своите капацитети ќе ги јакне 

со преку подобрување на законската рамка,  со активно учество на претставници на секој Сектор во 

соодветната област од законската и подзаконска регулатива.  Еден од приоритетите на Одделот, 

односно Секторот за управно – надзорни работи е издавањето на електронска лична карта и 

измената на матичниот број на граѓанинот според регистрационото подрачје и територијалната поделба 

2.4.4.Проект ``Управно надзорни работи`` 



 113 

на Република Македонија. Овој Сектор и понатаму ќе биде вклучен во низа проекти кои се взеќе 

отпочнати, а се однесуваат на подобрување на квалитетот на услугите кон граѓаните преку проектите: 

``Граѓанинот пред се``; ``Нема погрешна врата``; ``Барометар на квалитет``; ``Граѓански дневник`` и 

др.  И понатаму ќе се продолжи со имплементирање на акциониот план за имплементација на 

Резолуцијата за миграција кој се однесува на периодот 2009-2014 година, а се однесува на доследна 

примена на законската обврска за одјава/пријава на македонските државјани и унапредување на 

постапката за утврдување на статус на лице без државјанство. 

Како една од основните определби на Секторот за оружје, експлозивни и опасни материи, агенци за 

обезбедување и детективска дејност   е комплетната услуга на правните лица со кои соработуваат.  

Акцент, секако е ставен и на:  

- учеството во изготвување, изменување и дополнување на законска регулатива;  
- навременото инфоРепублика Македонијаирање на вработените преку  учество на обуки  од 

областа; 
- активна работа во Национална комисија за извоз на стоки и технологии за двојна употреба,  

Национална    комисија за мало и лесно оружје,  
- учество во изготвување на софтверско решение за имплементирање на Закон за обезбедувањ е 

на имоти и лица;  
- работа на предмети за издаваање на лиценца за вршење на детективска дејност, постапка која се 

води согласно Законот за детективска дејност. 
Одделението за азил во претстојниот период активно ќе работи на имплементација на изменетите и 

дополнетите законски решенија кои се однесуваат на лицата баратели на азил во Република 

Македонија, а особено внимание ќе се посвети на:   

- издавање на личните карти за лица под супсидијарна заштита;  
- учество во формирање на Интегрирана база на податоци за странци вклучувајќи го азилот, 

миграциите и визите; 
- техничко доопремување на Одделението за азил;  
- обука на вработените во Одделението за азил; 
- обука на вработените во полициските станици со цел нивно едуцирање во врска со соодветно 

постапување по поднесено барање за признавање право на азил; 
- континуирано следење на промените во законодавството на ЕУ во областа на азилот. 

 

 

 

Очекувани резултати: 

- Подобрен квалитет на  услуги кон граѓаните; 
- Променет матичен број на граѓаните според регистрационо подрачје и територијална поделба на 

РМ; 
- Подобрен квалитетот кон правните лица кои вршат дејност со  оружје и муниција, експлозивни 

материи и детективска дејност; 
 

Показатели на успешност: 

- Воспоставен ``отворен  ден`` за контакт со граѓаните; 
- Намален број на поплаки и жалби од страна на граѓаните; 
- Зголемен број на пофалби кон државните службеници од страна на граѓаните; 
- Променети документи каде е вметнат матичниот број на граѓанинот; 
- Издадени одобренија за пренесување на оружје и муниција, набавка на експлозивни материи, 

превоз на оружје и за дејност со промет со оружје, муниција, експлозивни материи; 
- Издадени согласности на предвидени мерки за заштита и безбедност за објекти во кои се 

скалдираат и користат експлозивни материи 
- Број на реализирани обуки. 

 

Цел на Проектот: Подобрени услуги на граѓаните 
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3.0. ЗАЕДНИЧКИ ФУНКЦИИ 

3.1. Креирање на политики 
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Процесот на креирање на политки се одвива во организациони единици  под 

непосредно раководство и одговорност на Министерот: 

Секторот за правни работи и управување со човечки ресурси е одговорен за:  

- координација на подготвување на предлог актите; предлага носење на 
одлуки од страна на Колегиумот на Министерот;  

- подготвува претходна анализа за областа која треба правно да се уреди во 
соработка со надлежниот сектор и други организациони едниници во 
Министерството за внатрешни работи;  

- превзема мерки и активности за спроведување на Деловникот за работа на 
Владата;  

- подготвува усогласени ставови во однос на политиките со координација на 
државниот секретар;  

- подготвува програма за активности на Министерството за внатрешни работи 
за реализација на Програма за работа на Владата на Република Македонија 
и програма за активности согласно Националната програма за усвојување на 
правото на Европската Унија; подготвува информации за Министерот и 
Државниот секретар пред седница на Владата, на генералниот колегиум на 
државни секретари  и за седниците на работни тела на Владата;  

- дава мислење по  предлози на закони кои ги предлагаат други министерства; 
застапува во судски постапки и имотно-правни работи.    

 

Се планира развивање на соодветни и континуирани капацитети за координација на 

политиките чија задача ќе биде да обезбедат усогласеност на политиките и предлог 

– актите кои се подготвуваат во министерството, како и подготвување на 

стандардни постапки во сите фази од процесот на креирање и следење политики и 

тоа:  

- анализа на политиките,  
- подготовка на предлог –акти, консултации,  
- внатрешно одобрување,  
- имплементација, следење и евалуација.  

2015 Кадровско екипирање, изработка на сеопфатна и континуирана програма за обука и 

отпочнување со извршување на задачите. 

2016 Имплементација и евалуација на активностите од претходната година 

 

 

 

 

 

 

 



 116 

 

3. 2. Стратешко планирање 
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Во Министерството и во време на  изготвување на овој Стратешки план,  надлежна 

организациона единица за стратешко планирање, Одделението за стратешко 

планирање и развој, сега под директна надлежност на државниот секретар. 

Во текот на 2014 година, Одделението за стратешко планирање ќе го изготви Нацрт 

Стратешкиот план за периодот 2015 – 2017 година во соработка со носителите на 

програмите и потпрограмите. Исто така е планирано активно учество на семинарите 

и обукит организирани од страна на Генералниот секретаријат на Владата на 

Република Македонија кои се однесуваат на унапредување на процесот на 

стратешкото планирање, а за вработените од Министерството ќе организира 

основна и напредна обука за стратешкото планирање, како и начинот на следење, 

односно евалуацијата на активностите од истиот. 
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Следење на имплементацијата на Стратешкиот план, подготовка на функционална 

анализа,  усогласеност на Стратешкиот план со буџетската пресметка. 

 Изготвување на нацрт Стратешки план за периодот од 2016 – 2018 година. 

Воспоставување и градење на институционалните капацитети за спроведување на 

реформскиот процес; следење и евалуација на организациона  поставеност; 

подготовка и изработка на стратешки план ; 

грижа за развој на  полицијата во областа на јавниот ред и мир, безбедност на 

патниот сообраќај,  криминалистички работи, гранични работи и миграција,  

материјално – техничкото опремување за полицијата и буџетирањето.   

2016 Изготвување на нацрт Стратешки план за периодот од 2017 – 2019 година. 

Имплементација и евалуација на активностите од претходната година 
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3. 3. Извршување на буџетот и управување со средства  
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Буџетот на Министерството за 2014 год. ќе се реализира согласно Законот за 

извршување на Буџетот и Законот за измени и дополнувања на Законот за буџетите 

(Сл.весник 171/12). Истиот ќе се реализира преку девет буџетски и три владини 

програми. Изготвување на Буџетот на МВР е транспарентно со активно учество на 

носителите на буџетските програми, а поделба на средствата во подбуџетите (осум 

Сектори за внатрешни работи и четири Регионални центри ќе се врши согласно 

утврдените критериуми и стандарди.  

Се развива и зајакнува  процесот на децентрализација во одлучување на користење 

на средства од страна на носителите на  буџетите. Врз основа на чл.55 ст.1 од 

Законот за организација и работа на органите на државната управа,  чл 20 од 

Законот за јавна внатрешна финансиска контрола и во врска со чл. 2 ст. 1 од 

Правилникот за начинот на давање на овластување, донесени се Решенија за 

давање на генерално овластување за раководење, потпишување на акти и преписка 

од делокругот на  Секторите за внатрешни работи  и  Регионалните центри и 

преземање на финансиски обврски за реализирање на програмите, проектите и 

активностите дефинирани со Стратешкиот план и Буџетот на Министерството за 

внатрешни работи.   

Донесен е Регистер на овластување на Министерството за внатрешни работи со кој 

се овластуваат лица надлежни да постапуваат по одобрените буџетски средства по 

програми според Решението за внатрешна распределба на вкупно одобрениот 

буџет. За таа намена се изготвуваат Процедури  и упатства за користење на 

средства и извршување на буџетот, со што се очекува подигање на нивото и 

степенот на совесноста и  одговорноста за наменско и рационално користење на 

средствата. 
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 Во 2015 година се продолжува со програмското буџетирање и со продлабочување 

на процесот на децентрализација во сферата на управување со средствата и 

извршувањето на Буџетот.  Ќе се изврши комплетна имплементација  на системот и 

софтверот за финансико, материјално техничко и магацинско работење. Во 

зависност од потребите за имплементирање на истиот ќе се изврши  доекипираност 

на човечките  ресурси во областа на финансовото работење и доопремување со 

потребни материјални и капитални средства. Со зајакнување на процесот на 

децентрализација во Буџетот и делегирање на надлежностите на сите нивоа, 

програмски корисници на Буџетот, се очекува подигање на нивото на одговорноста  

во поглед на наменското и рационалното користење на средствата. 

Преку извршувањето на Буџетот, ќе се следи и анализира реализација и 

спроведување на стратешките приоритети на Министерството. 

2016 Во 2016 година се планира проширување на програмско буџетирање, со отварање 

на потпрограми и подбуџети во буџетскиот циркулар. Ќе се изврши комплетна 

децентрализација на Буџетот и пренесување на сите надлежности во областа на 

одлучување на користење на средствата. Се зајакнува и се подига нивото на 

одговорноста во поглед на користењето на финансиските ресурси. 
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3. 4. Управување со човечки ресурси 
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Во делот на човечките ресурси  надлежни организациони единици се Секторот за 
правни работи и управување со човечки ресурси (за организациони единици кои се 
под директна надлежност на министерот) и Секторот за заеднички работи 
управување со човечки ресурси  (за организациони единици под надлежност на 
Бирото за јавна безбедност и Централните полициски служби). 
  
Во 2014 год. во областа на управување со човечки расурси треба да се реализираат 
следните активности:  
 
1. Изготвување на Стратегијата за управување со човечки ресурси  2014 -2016; 
2. Имплементација на системот за професионален и кариерен развој; 
3. Имплементација на системот за планирање, регрутирање и селекција на 

човечките ресурси; 
4. Надградба на системот за обука – основна и континуирана; 
5. Анализа на системот за обука – основна и континуирана 
6. Надградба на системот за годишно оценување на перформансите на 

вработените 
7. Воспоставување на системот на анализа на работата – профил на работното 

место. 
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Во 2015 год. на полето на управување со човечки расурси треба да се реализираат 
следните активности: 
 

1. Имплементација на Стратегија за управување со човечки ресурси; 
2. Анализа на систем за професионален и кариерен развој и редизајнирање; 
3. Анализа на систем за планирање, регрутирање и селекција на човечки 

ресурси и редизајнирање; 
4. Анализа на систем за обука – основна и континуирана 
5. Анализа на систем за годишно оценување на перформансите на вработените 

и годишна оценка на успешноста; 
6. Анализа на работата – профил на работното место и редизајнирање; 
7. Имплементација на методите за анализа на работа; 
8. Имплементација на нематеријалната компензација и стратегијата за 

мотивација на вработените.  
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Во 2016 година на полето на управувањето со човечки расурси треба да се 
реализираат следните активности: 
 

1. Анализа на спроведувањето на Стратегијата за управување со човечки 
ресурси и годишна оценка за успешноста; 

2. Анализа на системот за професионален и кариерен развој и редизајнирање; 
3. Анализа на системот за планирање, регрутирање и селекција на човечките 

ресурси и редизајнирање; 
4. Анализа на системот за обука – основна и континуирана и редизајнирање; 
5. Анализа на системот за годишно оценување на перформансите на 

вработените и годишна оценка на успешноста; 
6. Анализа на нематеријалната компензација и стратегијата за мотивација на 

вработените и редизајнирње; 
7. Имплементација на системот за едукација на вработените. 
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3. 5. Принципи на правична застапеност  
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Процентот на  застапеност на припадници на заедниците, до првото полугодие за 

2013 година во однос на 2012  година е зголемен и има тенденција на зголемување, 

со намалување на бројот на работници кои остваруваат право на пензија. За 

изградба на интегрирано мултиетничко општество кое ќе гарантира мир, стабилност 

и демократски развој на Република Македонија, како и исполнување на начелото за 

соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници, 

Министерството води посебна грижа коja ќе резултира со натамошно градење и 

јакнење на довербата во полицијата. 

МВР ги исполнува обврските кои произлегуваат од Стратегијата за соодветна и 

правична застапеност на припадниците на заедниците кои не се мнозинство.  

Во 2014 година се предвидува пораст на застапеноста на припадниците на 

заедниците кои не се мнозинство во МВР. 

 

2015 

Процентот на  застапеност на припадници на заедниците ќе се зголемува со  со 

намалување на бројот на работници кои остваруваат право на пензија по основ на 

Законот за внатрешни работи, Законот за работни односи и Законот за државни 

службеници. 

МВР ги исполнува обврските кои произлегуваат од Стратегијата за соодветна и 

правична застапеност на припадниците на заедниците кои не се мнозинство.  

2016 МВР ги исполнува обврските кои произлегуваат од Стратегијата за соодветна и 

правична застапеност на припадниците на заедниците кои не се мнозинство.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 120 

3. 6. Управување со информатички технологии  
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Министерството за внатрешни работи како насока во полето на ИТ развојот, со 

Резолуција ја потврди и ја усвои “Декларацијата за стратешки насоки на 

информатичката технологија за МВР на РМ“. Воспоставено е Координативно тело 

во рамки на МВР кое е надлежно за планирање и координација на имплементирање 

на проектите и останатите активности за реализација на стратегијата. 

Координативното тело, во соработка со Секторот за информатичка технологија 

подготви  Планови за реализација на пет Проекти што произлегуваат од Стратегијата 

за информатичка технологија, а се однесуваат на сл. области: 

- Поврзување на сите полициски станици  и др. организациони единици во  
комуникациската мрежа на податоци и инсталирање на стандардизирана ИТ 
опрема; 

- Редизајн на  апликации за корисникот базирани на три ентитети;  поврзување 
на сите постоечки апликации   во единствен систем  кој ќе биде базиран на 
принципот на  еднократно собирање податоци во т.н регистри и  
обезбедување на пристапност до регистрите на  сите корисници, во рамки на 
нивната надлежност и пристапни права;  

- Имплементација на безбедносни мерки и механизми кои дозволуваат пристап 
до податоци и ИТ услуги само на овластени и автентични корисници, и 
регистрирање на активноста на овие корисници на таков начин што 
активноста може да се реконструира во случај на истрага под сомнение за 
злоупотреба; 

- Создавање на планови и сценарија во случај на катастрофа, базирани на 
анализите за ризик, времето за опоравување и предметот  на опоравување за 
индивидуални апликации и ИТ услуги на МВР; 

- Подготовка, организација и имплементација на програми за подигање на  
свесноста и програмите за обука на полето на ИТ, адаптирани кон различни 
целни групи на корисници според нивните одговорности или работни задачи 
во МВР. .  

Во текот на 2013 година е отпочнато со имплементација на точно дефинираните 

проекти  од Стратегијата за информатичка технологија. Недостигот на финансиски 

средства е причина за одложената  реализација. 

2015 Имплементација на точно дефинираните пет проекти  од Стратегијата за 

информатичка технологија. 

2016 Имплементација на точно дефинираните пет проекти  од Стратегијата за 

информатичка технологија. 
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3.7. Внатрешна ревизија 
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Одделението за внатрешна ревизија е под непосредна одговорност на министерот.  

Надлежноста на одделението се состои од следните активности:  

- Унапредување на системот за внатрешни контроли; 
- Јакнење на регуларноста во работењето; 
- Изготвување на проценки дали работењето на  МВР е во согласност со 

законските, подзаконски и интерни акти;  
- оценка од аспект на економичност и ефикасност на МВР како и давање на 

препораки за подобрување; испитување на точноста на сметководствените 
податоци; утврдување и оценка на ризиците; 

 

Зајакнување на капацитетите на Одделението за внатрешна ревизија  

Во текот на 2012 година Одделението за внатрешна ревизија спроведе 6  ревизии. 

За спроведените ревизии беа изготвени Конечни извештаи и вкупно беа дадени 32 

наоди со 47 препораки. Исто така изготвен е и Годишен извештај за 2012година и 

доставен е до Министерството за финансии. 

Во првата половина од 2013 година реализирана е една од планираните три 

ревизии и дадени се 3 наоди и 3 препораки.  

За 2014 година планирана е реализација на следните активности: 

- Подготовка и изготвување на Годишен план за ревизија; 
- Реализација на ревизиите согласно планот; 
- Изготвување на поединечен извештај за извршена внатрешна ревизија; 
- Барање за кадровско доекипирање и зајакнување на капацитетите на 

одделението; 
- Обуки и едукации согласно планот; 
- Изготвување на Годишен извештај за извршени внатрешни ревизии. 

2015 - Подготовка и изготвување на Годишен план за ревизија; 
- Реализација на ревизиите согласно планот; 
- Изготвување на поединечен извештај за извршена внатрешна ревизија; 
- Обуки и едукации согласно планот; 
- Изготвување на Годишен извештај за извршени внатрешни ревизии. 

2016 - Подготовка и изготвување на Годишен план за ревизија; 
- Реализација на ревизиите согласно планот; 
- Изготвување на поединечен извештај за извршена внатрешна ревизија; 
- Обуки и едукации согласно планот; 
- Изготвување на Годишен извештај за извршени внатрешни ревизии. 
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3.8. Правни работи и управување со човечки ресурси 
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4.Почната е имплемнтација на одредби од Законот за јавна внатрешна финансиска 

контрола и тоа: 

-решение за внатрешна распределба на буџет; 

-решенија за генерално овластување за преземање на финансиски обврки и 

- решение за плаќање . 

Решенија за генерално овластување се изготвени за осум раководители на Сектори 

за внатрешни работи, четири раководители на Регионални центри за гранични 

работи и еден раководител на СОЗР. 

Решение за плаќање е изготвено за раководител на Секторот за финансиски 

прашања. 

Изготвени се процедури за работење на Секторот за финансиски прашања и истите 

се доставени за усогласување согласно ИСО стандарди..  

Во текот на 2014год. се очекува изработка на процедури за превземање на 

финансиски 

обврски, кои ќе се однесуваат за сите организациони единици кои имаат свој буџет. 

Овие процедури ќе бидат изготвени во соработка со Секторот за општи и заенички 

рбаоти. Ќе се изготват и сите останати процедури предвидени со законот. Сите 

процедури ќе бидат усогласени со ИСО стандарди. 

2 

0 

1 

5 

Во 2014 година, по член 129-е од ЗВР, изготвена е проекција, по која 267 работници 

ќе го остварат правото на пензија , а по  по Закон за пензиско и инвалидско 

осигурување, Закон за работни односи и Закон за државни службеници – 22 

работници. 

Следење и измени во Законот за јавна внатрешна финансиска контрола и целосна 

имплементација на законските одредби во сите организациони единици во МВР. 

2016 Во 2015 година, по член 129-е од Закон за внатрешни работи, изготвена е 

проекција, по која 316 работници ќе го остварат правото на пензија , по Закон за 

пензиско и инвалидско осигурување, Закон за работни односи и Закон за државни 

службеници 30 работници 
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3. 9. Национална ИПА Програма 
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``Интегрирано Гранично Управување - ИПА 2009``  

Општа цел: Комплетирање на постоечкиот радио дигитален ТЕТРА комуникациски 

систем  

Статус: Во фаза на имплементација -период на реализација: 25.03.2013 – 

24.03.2015;  

Проектот има две компоненти: 

 Сервисен (консултантски услуги) договор со кој треба да се подготви 
тендерско досие за набавка на опрема (истражување, концепциски дизајн, 
подготовка на техничка спецификација и тендерско досие за набавка, помош 
при објавување и спроведување на тендерската постапка за набавка како и 
мониторинг и супервизија на процесот на инсталација на техничката опрема 
и градежните работи).  

 Во текот на 2014 година ќе се имплементира договорот за набавка, а 
периодот на имплементација треба да изнесува 12 месеци.  По завршување 
на овој договор и потпишување на технички прием   во текот на 2015 година 
следи гарантен период. 

 

``Поддршка за реформа на полицијата и кривичното право – ИПА 2009`` 

Општа цел: Зајакнување на капацитетите на Бирото за Јавна безбедност, особено 

на регионално и локално ниво во областа на кривичната постапка вклучувајќи и 

соработка со Канцеларијата на Јавниот обвинителство. 

Статус: Проектните активности се во тек. Период на реализација за двете 

компоненти: 03.09.2012 – 02.12.2013 плус 3 месеци за затворање на проектот 

односно 03.03.2014;  

Проектот се реализира преку следниве компоненти:            

 Компонента 1: Развивање на соодветна административна и организациска 
структура на полициските единици на регионално и локално ниво.      

 Компонента 2: Понатамошно јакнење на капацитетите на 
криминалистичка техника за истрага на местото на настанот 
(сообраќајни незгоди и класичен криминал ).  

 

``Градење на капацитетите на институции кои што го  спроведуваат законот за 

соодветен третман на задржани и притворени лица – ИПА 2009`` 

Општа цел: Да се развијат националните капацитети за обезбедување на целосно 

набљудување на човековите права од страна на институциите кои го спроведуваат 

законот и истражните органи вклучувајќи зајакнување на ефикасноста во истрагите 

за изјави на тортура и лошо постапување. Да се промовира третман на задржани и 

приведени лица во затворите во согласност со европските стандарди вклучително и 

европските затворски правила 

Статус: Проектните активности се во тек -Период на реализација за двете 

компоненти: 30.11.2012 – 29.11.2014;  

Проектот се реализира преку следниве компоненти:       

 Компонента 1 - Обезбедување на професионализам на полициските служби  
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гарантирајќи целосно почитување на фундаменталните права преку 
обезбедување на ефикасна и релевантна правна и оперативна рамка 
(Министерство за внатрешни работи) .                        

 Компонента 2 -Јакнење на капацитетите за организирање и управување 
на казнениот систем во државата обезбедувајќи целосна заштита на 
човековите права во третирањето на задржаните и осудени личности 
(Министерство за правда). 

 

``Понатамошно јакнење на институционалниот капацитет во полициската 

служба`` ИПА 2010  

Општа цел: Да се зајакне оперативната ефикасност на граничната полиција,  да се 

зајакнат капацитети за развивање на анти-корупциски стандарди во рамките на 

Центарот за сузбивање на  организиран и сериозен криминал,  како и безбедно и 

ефикасно справување со класифицирани информации, да се развијат вештини за 

униформираната полиција за ефикасно и ефективно секојдневно работење. 

Статус: Во подготовка, a имплементацијата треба започне на почетокот од 2014 

година. Проектот ќе биде со траење од 18 месеци. 

Компоненти  низ кои ќе се реализира проектот: 

 Јакнење на оперативните капацитети на граничната полиција во 
борбата против криумчарење 

 Развој на капацитетите на Оддел за организиран криминал 

 Зајакнување на капацитетите за борба против финансиски и комјутерски 
криминал 

 Јакнење на капацитетите на униформираната полиција од општа 
надлежност  

Договор за набавка на опрема за Гранична полиција за Анализа на ризик и 

детекција на илегални преминувања и опрема за Центарот за сузбивање на 

организираниот криминал во делот на заштитата на класифицираните податоци.  

Статус: Подготвени се проектни задачи за ангажирање на експерти кои треба да 

изработат студија за изводливост и техничка спецификација за набавка на опрема. 

Се очекува Договорот за набавка да биде склучен во првиот квартал на 2014 година 

по што ќе следи набавка и инсталација на опремата. 

``Владеење на право – ИПА 2011``  

Општа цел:   

1. Развивање на концепт на полициско работење со разузнавачки информации во 
рамките на централните, регионалните и локални полициски служби и 
регионалните центри за гранични работи во Бирото за јавна безбедност; 

2. Зајакнување на капацитетите на Центарот за сузбивање на организиран и 
сериозен криминал, посебно во областа на амбиентално прислушкување. 

Компоненти  низ кои ќе се реализира проектот: 

 Развивање на концепт на полициско работење со разузнавачки 
информации во рамките на централните, регионалните и локални 
полициски служби и регионалните центри за гранични работи во Бирото 
за јавна безбедност  - Твининг проект. 

 Зајакнување на капацитетите на Центарот за сузбивање на организиран 
и сериозен криминал. 

Се очекува овој проект да отпочне во второ тромесечие на 2014 година. Во однос на 
договорот за набавка на опрема предвидено е да се реализира рамковен договор 
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насловен како “Подготовка на тендерско досие за набавка на опрема“.  

``ИПА 2012-2013 „Секторски план за поддршка на Секторот за правда, 

внатрешни работи и човекови права`` 

Во рамките на овој проект предвидените се шест мерки/компоненти од кои МВР е 

краен корисник во мерката 2 (Јакнење на националните капацитети за борба против 

организираниот криминал) и мерка 5 (Воспоставување на бизнис континуитет и 

центар за обновување на база на податоци како основа за идниот шенгенски 

систем.   

Цел на овој проект е подобрување на спроведувањето на меѓународните 

стандарди и стандардите на Европската унија, како препораките во области како 

што се граничната контрола, борба против организираниот и сериозниот криминал, 

финансиски криминал, измама на фондовите на ЕУ, корупција, перење пари, судска 

соработка, подобрување на инфраструктурата потребна за да се исполнат 

барањата на Шенген зоната, заштита на личните податоци и јакнење на 

капацитетите за превенција и заштита од дискриминација 

Статус: Подготвено и усвоено секторско  фише за проектот 

Планирани активности:  

- Прво тромесечие на 2014 започнување на тендерска постапка за еден 
договор за услуги. 

- Трето тромесечие 2015 година започнување на тендерска постапка за еден 
договор за набавка на опрема за институции вклучени во борба против 
сериозниот криминал .  

- Трето тромесечие 2015 година започнување на тендерска постапка за еден 
договор за  набавка опрема за воспоставување на  бизнис континуитет и 
центар за обновување на база на податоци.  

 Трето тромесечие 2015 година започнување на тендерска постапка за еден договор 

за потребите на информатичкиот систем на М 
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Имплементација на дефинираните проекти  од ИПА, како и склучување на 

предложените Протоколи за полициска соработка со наведените земји. 

- Трето тромесечие 2015 година започнување на тендерска постапка за еден 
договор за набавка на опрема за институции вклучени во борба против 
сериозниот криминал.  

- Трето тромесечие 2015 година започнување на тендерска постапка за еден 
договор за  набавка опрема за воспоставување на  бизнис континуитет и 
центар за обновување на база на податоци.  

-  Трето тромесечие 2015 година започнување на тендерска постапка за еден 
договор за градежни работи за изградба /реконструкција на објект за 
потребите на информатичкиот систем на МВР.  

2016 Имплементација на дефинираните проекти  од ИПА, како и склучување на 

предложените Протоколи за полициска соработка со наведените земји. 
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Е Д И Н С Т В О        ЕФИКАСНОСТ   отчетност 

ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ СЛОБОДИ И ПРАВА 

СОВРЕМЕНОСТ        СЕОПФАТНОСТ           кооперативност 

интероперабилност ПРОФЕСИОНАЛНОСТ  кооперативност 

ФЛЕКСИБИЛНОСТ   отчетност    ТРАНСПАРЕНТНОСТ 

континуиран развој и доверба     ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ 

ефикасност ДИСЦИПЛИНА  заштита на човековите права и слободи 

ТИМСКА РАБОТА И СОЛИДАРНОСТ       единство 

единство  сеопфатност  ВИСОК МОРАЛ И ПОЛИЦИСКА ЕТИКА 

интероперабилност ОТЧЕТНОСТ   заштита на човековите слободи и права 

сеопфатност    КОНТИНУИРАН РАЗВОЈ  ДОВЕРБА 

КООПЕРАТИВНОСТ транспарентност  професионалност 

СОВРЕМЕНОСТ  заштита на човековите слободи и права 

заштита на човековите права и слободи   единство 

М и н и с т е р с т в о   з а   в н а т р е ш н и    р а б о т и 

 

 

 

 

 

Министерство за внатрешни работи   

ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.  

тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 

 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk 

 

 

  


