
Проектот е финансиран
од Европската Унија

КЛУЧНИ НАОДИ ОД ИЗВЕШТАЈОТ ВО СЕНКА
ЗА СЕКТОРСКАТА ГРУПА ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

РЕЛЕВАНТНИ СЕКТОРСКИ ПОЛИТКИ

Во 2020 година, во секторот внатрешни работи
беа донесени три стратегии: Стратегијата за
управување со човечки ресурси за периодот
2020-2022 година, Стратегијата за инклузија и
односи меѓу заедниците за периодот 2020-2022
година, и Стратегијата за развој на Центарот за
обука во МВР за периодот 2020-2022 година.
Дополнителни подготовки беа направени во
однос на Стратегијата за интегрирано
управување со границата и Стратегијата за борба
против организираниот криминал, обете
донесени во 2021 година.

СРГ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Формирана во: 2015

Број на членови: 50, институции x 26 членови, граѓански организации x 4 членови
и донаторска заедница x 20 членови

Број на одржани седници во 2020: Две пленарни сесии, 29.6.2020 и 18.12.2020

Претседавач на СРГ: Министерство за внатрешни работи

52
40

8

Дражавни институции (52%)

Донаторска заедница (40%)

Граѓански организации (8%)

Со финансиски средства од ИПА 2, СРГ внатрешни работи работеше на акциските документи
за борба против организиран криминал и тероризам, и за миграција и интегрирано
управување со границата.

Препораките на ГРЕКО за Северна Македонија од петата рунда на евалуација, „Спречување
на корупцијата и промоција на интегритетот во централната власт и агенциите за
спроведување на законот“, резултираа во иницирање на две законски измени: ревизија на
Законот за внатрешни работи и ревизија на Законот за полиција.



ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА СРГ

Членството во секторската група е
прецизно дефинирано во деловникот за
работа и соодветно се применува.

Одржани се две пленарни сесии во 2020
година.

Сите членови на секторската група не се
редовно поканети на состаноците.

ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО

4 граѓански организации учествуваат во
секторската група, со статус на членови.

На граѓанските претставници им се остава
доволно време да се вклучат преку давање
мислења и препораки на состаноците.

Граѓанските претставници не се охрабрени да
предлагаат точки за дневниот ред, т.е. постои
ограничена двонасочна комуникација за
темите што ќе се дискутираат на состаноците.

КАПАЦИТЕТИ НА ГО ЕФЕКТИ ОД РАБОТАТА НА СРГ

Агенда: акциски фишеа и стратегиски
одговори за ИПА 3.

Редовно да се покануваат граѓанските претставници на состаноците на секторската група.

Граѓанските претставници да бидат вклучени во подготовката на сите стратегиски документи.

Да се мери успехот на претходните стратегии и планови.

ШТО ТРЕБА ДА СЕ ПРОМЕНИ:

На веб-страницата на МВР да се објават сите документи поврзани со работата на секторската група.

Записници од состаноците на секторската
група се водат и се доставуваат до
учесниците. Сепак, членовите не можат да
ги коментираат записниците пред нивното
усвојување.

На веб-страницата на МВР нема достапни
информации за работата на секторската
група.

Во 2020 година, на состаноците не беа
поканети претставници од други граѓански
организации, академската заедница и
експертската јавност кои не се членови на
секторската група.

Претставените граѓански организации ја
имаат потребната експертиза за да
придонесат во работата на секторска група.

Шансите за придонес преку сугестии се
ретки и не се земаат предвид „поради
недостиг на техничко значење“.

Улогата на граѓанските претставници во
секторската група е повеќе формална
наместо да обезбедува суштински придонес
во нејзината работа.

Организирани се 5 оперативни состаноци
на кои не биле поканети граѓанските
претставници кои се членови на
секторската група.

Секторската група работи без годишен план.

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.


