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Програмските определби и планираните активности што се преземаа во делот на
соработката и функционирањето на СЕЛЕК воглавно беа во согласнст со Акцискиот
оперативен план за 2013 година на СЕЛЕК, како и во согласност со активностите што ги
превзема МВР на Македонија за борба против организиран прекуграничен криминал.
Аналогно на ова, активностите на Офицерот за врска со СЕЛЕК од Националната
канцеларија, која е во состав на Секторот за меѓународна полициска соработка, како и

Офицерот за врска од МВР1 во СЕЛЕК во Букурешт, Романија во текот на 2013 година
беа насочени кон приоритетно реализирање на зацртаните глобални стратешки и
оперативни цели, како и преземање на конкретни оперативни задачи во континуираната
размена на информации, сознанија и податоци меѓу земјите членки на СЕЛЕК, земјите
набљудувачи и надлежните Министeрства и институции за борба против криминалот во
Македонија.
Притоа, на глобално ниво беа предвидени и реализирани повеќе активности, односно беа
иницирани и се добиподдршка од менаџментот на СЕЛЕК за спроведување заеднички
истраги помеѓу земјите членки на СЕЛЕК во насока на сузбивање на меѓународниот
организиран криминал; Се превземаа активности за зголемување и подобрување на
активностите во делот на размена на информации и работа на Работните групи на
СЕЛЕК, преку одржување на состаноци; Континуирано се подигаше нивото на соработка
со земјите набљудувачи и нивните агенции (FBI, DEA, USSS и др.) и меѓународните
организaции и иницијативи (EUROPOL, INTERPOL, WCO, SEEPAG, RCC, OSCE) и сл.
Што се однесува на стратешкиот развој на СЕЛЕК во текот на 2013 година беа одржани
два состаноци на Советот на СЕЛЕК и тоа 6-от состанок на Советот беше одржан на 28
мај во Букурешт и 7-от на 14 ноември исто така во Букурешт. За одбележување е дека
Република Македонија претседаваше со Советот на СЕЛЕК и како Претседавач од МВР
беше номиниран Раководителот на Одделението за ИПА фондовите. На состаноците на
Советот на СЕЛЕК како постојан член од Македонија учествуваше претставник од
Секторот за правни и нормативни работи. Во текот на одржаните состаноци на СЕЛЕК
беа усвоени голем број на документи важни за работата и функционирањето на Центарот
како, Оперативните правила, Меморандум за соработка со Светската царинска
организација, Оперативниот договор со Италија и др.
Како и претходните години, оперативната функцијана СЕЛЕК, се реализираше преку
Работните групи на СЕЛЕК2, како востановен метод на работа, а Офицерите за врска со
СЕЛЕК ги координираа активностите на работните групи во насока на размена на
информации, координирани проверки во конкретни случаи, подготовка и учество во
регионални операции, стратешки програми, регионални обуки и други активности за
ефикасно сузбивање на криминалот. Активностите на оперативен план беа насочени кон
организација и учество на работни состаноци на Работните групи на СЕЛЕК,
спроведување регионални обуки и оперативни средби. Од посебно значење се
спроведените регионални операции во делот на криминалот со возила и трговијата со
дрога, како и спроведените билатерални и трилатерални операции во делот на трговијата
со дрога, трговијата со луѓе и илегална миграција.
Претставници од надлежни Оддели и Сектори од МВР во координација на Секторот за
меѓународна полициска соработка, зедоа учество во доленаведените организирани
работни средби:

1

Офицерот за врска од МВР од септември 2007 година презема активности и за застапување
на Царинската управа на РМ во СЕЛЕК
2

Во моментов постојат осум работни групи, односно работни групи: за сузбивање на НТ со дрога, за
сузбивање на трговија со луѓе и илегална миграција, за сузбивање на криминал со крадени возила, за
финансиски и компјутерски криминал, за борба против тероризам, за царински и комерцијални измами и за
“Containersecurity” во која партиципираат царинските управи од земјите членки на СЕЛЕК и нова работна
група за борба против криминал насочен кон природата и животната средина.

- На 25-26 февруари во Кочани, Македонија се одржа работна средба на
иницијатива на Единицата за борба против трговија со луѓе од МВР на Македонија и
претставници од надлежната служба од МВР на Србија (операција HIT); 4-5 март во
Кочани се одржа работен состанок на иницијатива на Одделот за финансиски криминал
при МВР на Македонија со претставници од соодветната служба од МВР на Бугарија,
Операција STUDENT. На средбата учествуваа и Јавните Обвинители од двете земји
задолжени за наведената истрага; на 04 април во Врњачка Бања се одржа работен
состанок на иницијатива на Одделот за НТ со дрога од МВР на Македонија со
претставници на соодветната служба од МВР на Србија; на 19 април во Охрид се одржа
работна средба помеѓу претставници од службите за борба против НТ со дрога од
Македонија и Албанија; 18 јуни во Белград на иницијатива на МВР на Црна Гора се одржа
работен состанок за случај на перење пари на кој присуствуваа двајца претставници од
Единицата за перење пари при Одделот за финансиски криминал на МВР на Македонија;
на иницијатива на Единицата за компјутерски криминал од Одделот за сериозен
криминал од МВР на Македонија на 19 јуни во Врњачка Бања, Србија се одржа работен
состанок со претставници од истата служба при МВР на Србија, операција VINKOR и
почеток на TRANSFER; 13 септември во Белград на иницијатива на МВР на Србија се
одржа работен состанок со претставници од надлежните служби за борба против НТ со
дрога од Србија и Македонија, за случај на организирана криминална група вмешана во
организација на транспорт на поголема количина на марихуана; на 21 ноември во Охрид
се одржа работна средба помеѓу претставниците на надлежните служби за борба против
НТ со дрога од МВР на Македонија и Црна Гора, операција VIRUS и на 28-29 ноември во
Охрид се одржа работна средба помеѓу преставниците на службите за борба против НТ
со дрога од МВР на Македонија и Бугарија.
Во рамки на превземените и реализирани заеднички истраги за првиот семестар од 2013
година, Одделот за финансиски криминал и Единицата за борба против трговија со луѓе и
илегална миграција, од страна на СЕЛЕК беа наградени за постигнатите резултати.
Имено, наградите беа доделени во склоп на Програмата за награди за остварени
резултати во рамки на заеднички истраги и тоа за операцијата Student и операцијата Hit.
Во текот на 2013 од страна на СЕЛЕК во рамки на активностите на Работните групи беа
организирани и одржани следните регионални состаноци на кои зедоа учество
претставници од соодветните служби од МВР и Царинската управа на Македонија.
На 10 април во просториите на СЕЛЕК во Букурешт беше одржан 10-от состанок на
Работната група за крадени возила; на 11 април во СЕЛЕК се одржа 2-от состанок на
СЕЛЕК финансиската група; на 24-25 април во СЕЛЕК се одржа 7-от состанок на
Работната група за безбедност на контејнерите и 3-от состанок на Работната група за
борба против криминалот насочен кон животна средина и околина; на 21-22 мај во СЕЛЕК
беше одржан 19-от состанок на Работната група за борба против НТ со дрога; на 06 јуни во
просториите на СЕЛЕК се одржа 13-от состанок на Работната група за царински измами и
криумчарење; на 12-13 јуни во Сандански, Бугарија се одржа првата Работилница во
рамките на Проектот за прекугранично ангажирање на агенти со прикриен идентитет и
информатори; на 25 јуни во СЕЛЕК се одржа 21-от состанок на Работната група МИРАЖ,
трговија со луѓе и илегална миграција; на 27 јуни во СЕЛЕК се одржа 2 -от експертски
состанок за OCTA SEE 2012; на 16-20 септември во просториите на СЕЛЕК беше одржан
тренинг организиран од ДЕА; на 08-09 октомври во Охрид беше одржан регионален
состанок на работната група за Компјутерски криминал и измами со кредитни картички.
МВР на Македонија како координатор на активностите на наведената Работна група го
иницираше и во соработка со СЕЛЕК го организираше наведениот регионален состанок

на кој покрај претставниците од земјите членки на СЕЛЕК зедоа учество и голем број на
претставници од земјите набљудувачи како и од приватната индустрија; на 22-23
октомври во Опатија, Хрватска, СЕЛЕК во соработка со Japan Tobacco
Internationalорганизирашеконференцијазакриумчарењенацигари;
на
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ноемвривоСандански, Бугаријасеодржа 2-отсостанокнаекспертитеворамкинаПроектотза
прекугранично ангажирање на агенти со прикриен идентит и информатори;
Офицерот за врска на МВР на Македонија во СЕЛЕК покрај организација и
координацијата учествуваше активно на истите.
Во текот на 2013 од страна на СЕЛЕК беа организирани и спроведени неколку регионални
операции и тоа, во периодот 04-07 октомври Регионална операција ORION II – првата
фаза и 14-21 октомври операција MIRAZ за илегална миграција; на 29-31 октомври
регионална операција за крадени возила LEASE CAR II, 08-11 ноември втората фаза на
регионалната операција ORION II. МВР на Македонија во координирани активности со
Царинската управа на Македонија активно учествуваше во сите регионални операции.
Во организација на СЕЛЕК беа одржани и 2 работни средби на Јавните Обвинители од
земјите членки на СЕЛЕК во рамките на активностите на SEEPAG, на 08 мај одржан е 22от
состанок на SEEPAG во Грција и на 21-22 октомври во Атина 23-от состанок.
Офицерот за врска на МВР на Македонија во СЕЛЕК, како претставник на СЕЛЕК
учествуваше на следните меѓународни настани на кои имаше и презентации за
активностите во рамките на Центарот.
Во периодот 04-06 јуни презентација на 2-та Регионална конференција за Меѓународни
заеднички истраги во Ланкави, Малезија, организирана од страна на Oбединетите Нации
и Регионалниот Центар за борба против тероризам на Југоисточна Азија; на 11-12
ноември во Софија учество на 3-от Регионален Форум на земјите од Југоисточна Европа
за компјутерски криминал; 25-26 ноември во Скопје презентација на Состанокот на
шефовите на Царинските служби за истраги и разузнавање и на 27 ноември на
Регионалната конфернција за улогата на царината во заштита на културното наследство
во Скопје, Македонија.
Во рамки на активностите преземени од Одделението за администрација и дежурна
служба се постапува по итни барања од сите надлежни институции во Република
Македонија и од странство, преку каналите на ИНТЕРПОЛ, СЕЛЕК , се дава
комуникациска, логистичка и оперативна подршка во СМПС, во извршувањето на
работните задачи. Во текот на 2013 година, Одделението постапуваше по конкретни
предмети доставени до НЦБ ИНТЕРПОЛ Скопје. Во таа насока, постапено е по 520 (519)
предмети односно континуирано беа вршени оперативни проверки по лица, одземени
возила, документи, дадена е асистенција при екстрадирање на лица и други активности.
Внесени
се
2150
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патниисправивоАСФбазатанаИНТЕРПОЛзаукраденииизгубенипатниисправи. Од страна
Одделението секојдневно беше вршен прием на електронска пошта, заведување,
испраќање, архивирање, отварање на нови предмети задолжување и обработка на
севкупната електронска пошта добиена од меѓународни институции и домашни служби.

