
 

АКЦИСКИ ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА АНТИКОРУПЦИСКАТА ПРОГРАМА ЗА 2014 
ГОДИНА 

 

 
Р.бр. 

 
Активност 

 
Рок на реализа-

ција 

Задолжена 
Организациска 

единица 

 
Индикатор на успех 

 
1. 

 
Селекција на 
кандидати при 
вработување во 
Министерството 
согласно 
пропишаните 
стандарди  
 

 
Континуирано во 

текот на 2014 
година 

 
Сектор за правни 

работи и 
управување со 

човечки ресурси 
во МВР  и Сектор 

за заеднички 
работи и 

управување со 
човечки ресурси 

во БЈБ 

 
 
 

Прием на соодветни кадри 
 

 
 

2. 

 
Јакнење на 
интегритетот на 
вработените во 
Министерството за 
внатрешни работи  
 

 
Тековно во 2014 

година 

 
Центар за обука 

СВКПС; Сите 
организациски 

единици  

 
Намалување на случаи на  

незаконско и 
непрофесионално 

постапување 

 
 

3. 

 
Континуирана  и 
специјализирана 
обука  на 
вработените во 
Министерството и 
полицијата 

 
Континуирано во 

текот на 2014 
година 

 
 

Центар за обука 

 
Поголема ефикасност во 
работењето- откриени 
кривични дела и примена 
на етичкиот полициски 

кодекс 

 
4. 

 
Отчетност и 
транспарентност во 
работењето  

 
Континуирано во 

текот на 2014 
година 

 
Сите 

организациски 
единици 

Сектор за односи 
со јавност и 

информации од 
јавен карактер 

 
Објавени поголем број на 
информации за работата 

на Министерството 
 

 
5. 

 
Унифицирани 
процедури за работа 
во Министерството  
 

 
Континуирано 

во текот на 2014 
година 

 
СВКПС, СПРУЧР во 

МВР, Сектор за 
полициски работи 
од ошта и посебна 

надлежност  

Намалување на 
претставки за незаконско 

и непрофесионално 
постапување на 

вработените во МВР 

 
 6. 

 
Професионално 
постапување на 
вработените во МВР 
во демократско 
политичките процеси  

 
Тековно во 2014 

година 

 
СВКПС, БЈБ и УБК 

 
Намалување на 

политичкото влијание 
при извршување на 
работните задачи 

 

 
7. 

 
Доследно почитување 
на Кодексот на 
полициска етика  
 

 
Тековно во 2014 

година 

 
СПРУЧР во МВР, 

БЈБ И УБК  

 
Намалување на 

непрофесионално 
постапување 

 
 8. 

 
Потикнување на 
граѓаните да 
пријават корупција во 
Министерството и 
полицијата  

 
 

Тековно во 2014 
година 

 
Сектор за односи 

со јавност и 
информации од 
јавен карактер  

 
Намалување на бројот на 
неосновани претставки  



 

 
9. 
 
 

 
Спроведување на 
систем на кариера  

 
Тековно во текот 

на 2014 година 

 
СВКПС, СПРУЧР во 

МВР и СЗРУЧР 
во БЈБ  

 
Зголемување на 

професионалноста 

 
10. 

 
Зајакнување на 
меѓуинституцио-
налната соработка  

 

 
Тековно во текот 

на 2014 година 

СВКПС и Центар 
за сузбивање на 

сериозен и 
организиран 

криминал  

Зголемување на 
ефикасноста на подесени 
и ефектуирани кривични 

пријави 
 

 
11. 

 
Унапредување на 
меѓународната 
соработка во борбата 
против корупцијата  
 

 
Тековно во текот 

на 2014 година 

 
 

СВКПС, СЕУМС 

 
Потпишување на 
меморандуми за 

соработка 

 
 
 

                                                  МИНИСТЕР 
                                                                                         ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
               м-р Гордана Јанкулоска 


