
ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА СРГ
Клучни документи за работата на
СРГ се Деловникот за работа и
Решението за работа. Целосната
неактивност на СРГ во 2021 година
укажува на потребата за измени на Деловникот, за што се согласуваат членовите од 
редот на ГО, како и од институциите. На веб страницата на МВР не се објавени 
информации за работата на секторската работна група.

ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО

Во СРГ има 4 претставници на ГО (8% од вкупниот број членови), со статус на членови. Со 
оглед на тоа дека не биле одржани состаноци на оваа СРГ, тешко е да се зборува за 
граѓанско учество во текот на 2021 година.

КАПАЦИТЕТИ НА ГО

ГО што учествуваат во работата на оваа СРГ, нотираат повеќегодишно искуство и 
активности релевантни за овој сектор, со оглед дека овој сектор се совпаѓа со Поглавјата 
23 и 24 од ЕУ пристапниот процес. Сепак, со оглед дека не бил одржан ниту еден 
состанок нивните капацитети не биле соодветно искористени.

ЕФЕКТИ ОД РАБОТАТА НА СРГ

СРГ не одржала пленарни состаноци и оперативни состаноци во 2021 година. Оттаму 
ефектите од работата на СРГ не може да се анализираат соодветно. 

ШТО СЕ СЛУЧУВАШЕ СО КЛУЧНИТЕ
СЕКТОРСКИ ПОЛИТИКИ ВО
СЕКТОРОТ ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
ВО ТЕКОТ НА 2021 ГОДИНА?

СЕКТОРСКА РАБОТНА
ГРУПА ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ 

2019
1 x состанок:

23.09.2019

2020
2 x состанока:

29.06.2020
18.12.2020

2021
Не се одржани

пленарни состаноци



истражување во акција

КЛУЧНИ СЕКТОРСКИ
ПОЛИТИКИ

Актуелните стратегии во рамките на министерството, релевантни за овој сектор, се следниве: 
• Стратегија за вклучување и комуникација со заедницата 2020-2022
• Стратегија за развој на Центарот за обука 2020-2022
• Стратегија за управување со човечки ресурси 2020-2022
• Стратегија за натамошен развој на капацитетите за криминалистичка техника на 
    регионално и локално ниво 2020-2025
• Стратегија за управување со ризици донесена во 2015 (без рок на завршување)
• Национална стратегија на РМ за борба против тероризам 2018-2022
• Национална стратегија за контрола на мало и лесно оружје 2017-2021

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. 

Во текот на 2021
година МВР усвои две стратегии:

 
• Стратегијата за обука и развој на 

вработените во МВР 2022-2024 

• Националната стратегија за борба против 
трговијата со луѓе и илегалната миграција 

во Република Северна Македонија 2021-2025

Беа донесени измени и дополнувања на следните закони: 
• Закон за внатрешни работи
• Закон за полиција
• Закон за државјанство
• Закон за патни исправи
• Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата
• Закон за странци
• Закон за складирање и заштита од запаливи течности и гасови
• Закон за заштита од експлозивни материи
• Закон за прометот на експлозивни материи
• Закон за спречување на насилството и недостојното однесување на
   спортските натпревари

Воедно, изготвени се изменувања и дополнувања на 10 закони во надлежност на МВР, во рамките на 
различни процеси на усогласување со национална и европска рамка како и уредување на проблеми од 
практична природа:
Закон за патните исправи на државјаните на РСМ, Закон за личната карта, Закон за пријавување на 
живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните, Закон за државјанството на РСМ, Закон за 
личното име, Закон за матичен број, Закон за внатрешни работи, Закон за полиција,Закон за гранична 
контрола  и Закон за странци.
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