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СЕКТОРСКА РАБОТНА ГРУПА ЗА 
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Формирана: 2015 година
Претседавач: Министерот за внатрешни работи
Членови: претставници на МВР, други институции, 
донаторската заедница и на граѓанскиот сектор
Број на претставници на ГО: 4 членови
Состаноци во 2019: 1 - 23.9. 

ИНФОРМАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА   
• Борба со онлајн дезинформации.
• Лажни вести.
• Дигитална сигурност.

ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ 
• Реформи на полицијата.
• Професионализација и деполитизација 
   на полицијата.
• Зголемување на капацитетите 
   на пограничната полиција. 

ФИНАНСИСКИ ИСТРАГИ  
• Подобрување на ефективноста и транспарентноста 
   на специјалните истражни мерки.
• Проактивна истрага на организираниот криминал.
• Имплементација на реформата на системот 
   за кривична правда.
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истражување во акција

*Оваа визуелизација е изработена со финансиска поддршка од Европската Унија. Содржината на визуелизацијата 
е единствена одговорност на Фондацијата Отворено општество Македонија, Центар за европски                       
стратегии – Евротинк, Реактор - Истражување во акција и Центар за граѓански комуникации и не нужно ги 
одразува ставовите на Европската унија.

СЕКТОРСКА РАБОТНА ГРУПА ЗА 
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

МОМЕНТАЛНА СОСТОЈБА

ПРЕДИЗВИЦИ

ПРЕДНОСТИ

КАКО ДА СЕ 
ПОДОБРИМЕ

Креирање систем за редовно 
информирање на членовите на СРГ 
за документите за кои ќе се 
дискутира на пленарните седници.

Кампања за регистрирање и 
вклучување во работата на оваа СРГ, 
преку Платформата 
на граѓанските организации.

Мал број граѓански организации 
се вклучени во работата на оваа СРГ.

Нередовно информирање 
на членовите на СРГ за документите 

за кои ќе се дискутира 
на пленарните седници. 

Членовите на ГО не се вклучени 
во фазата на планирање на агендата и

 изборот на темите за состаноците.

Некоординација меѓу 
секторските работни групи 

правда и внатрешни работи.

Поттикнување на меѓусекторската 
координација во областите правда 
и внатрешни работи.

Промена во деловникот за 
задолжително вклучување на членовите 
на ГО во фазата на планирање на агендата 
и изборот на темите за состаноците.

• Членовите редовно и навремено добиваат покана за одржување на состаноците.
• До присутните редовно се испраќа записник од состаноците, со можност да дадат свој коментар.
• Граѓанските организации учествуваат во работата на секторската работна група.


