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Односи со јавноста во МВР на Република Македонија 

 

Апстракт: Успешното функционирање на Министерството за внатрешни работи на 

Република Македонија покрај останато зависи и од квалитетните односи со јавноста. 

Станува збор за сложени релации во кои јавноста од една страна ја перципира работата на 

МВР, но од своја страна и министерството настојува да ја објасни својата работа пред 

истата таа јавност на што поблизок начин. Оттука, градење на односи со јавноста е 

стратешка определба на министерството, приоритет издигнат високо во агендата на секој 

министер во изминатиот период. Се настојува да се воспостават односи помеѓу овие две 

страни на медалјата од кои во многу ќе зависи јакнењето на довербата помеѓу нив. 

Потребата од квалитетни односи со јавноста е детерминирана од природата на работата на 

министерстово, чии припадници со закон се овластени да превземаат активности со коии 

се навлегува во слободите и правата на граѓаните. Затоа е неопходно во тие ситуации да се 

објасни законската рамка за примената на полициските овластувања, оправданоста на 

полициските активности и објективноста во работата. Понекогаш граѓаните изразуваат 

незадоволство од полициските активности, но токму во тие ситуации доколку односите со 

јавноста се засновани на меѓусебна доверба полесно ќе се надминат сомневањата и 

можностите за евентуални злоупотреби. 

Клучни зборови: полициски овластувања, доверба, слободи и права на граѓаните, 

законитост.  

 

1. Вовед 

 

 Градењето и одржувањето на довербата кај јавноста е еден од клучните предуслови 

за успешно дејствување на Министерството за внатрешни работи. Довербата се гради и 

одржува низ одговорно, транспарентно и активното комуницирање со јавноста, што пак 

води кон разбирање, соработка и поддршка на дејствувањето на институцијата. За да се 

постигне ефективна комуникација со јавноста, неопходно е јасно дефинирање на целите 



 

на комуникацијата, потребите на целните групи и пораките кои ќе им се упатат, 

активностите што ќе се применат во самата комуникација, како во  самата институција 

така и надвор од неа. За таа цел, комуникацијата треба да биде соодветно планирана за да 

го задржи интересот на јавноста и на посебните групи од интерес. Довербата на јавноста 

во работата на Министерството, а особено на Полицијата, зависи од перцепцијата на 

граѓаните за степенот на кој МВР ги штити нивните интереси. Тоа е особено важно и во 

услови на криза, кога очекувањата на јавноста се поголеми, а околностите во кои што се 

дејствува се тензични и бараат ефективен и објективен одго- вор од страна на 

институцијата. Во определувањето на пристапот во комуникацијата со јавноста, 

Министерството за внатрешни работи, пред се, тргнува од премисата дека полицијата е 

јавен сервис на граѓаните, насочен во корист на заедницата и на државата. Притоа, на 

комуникацијата со јавноста се гледа и како должност кон јавноста, но и можност за 

соработка, партнерски однос, меѓусебна доверба и поддршка, како темел за постигнување 

квалитетни резултати во работењето. 

Во информирањето на јавноста за прашања од надлежност на Министерството за 

внатрешни работи се води сметка да не се нанесе штета врз работењето   и угледот на 

институцијата, ниту пак на оправдани интереси на други страни. Воедно, информирањето 

и комуникацијата кон јавноста се одвиваат врз основа на утврдените законски должности 

и овластувања. 

Во основа, комуникацијата на Министерството со јавноста се изведува на три нивоа: а) 

државно, односно комуникацијата произлегува од Министерството за внатрешни работи 

преку Секторот за односи со јавноста, б) регионално, преку осумтте сектори за внатрешни 

работи и четирите регионални центри за гранични работи и миграција и локално, преку 

полициските станици.
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1.Одделот за односи со јавност и стратешки прашања во Министерството за 

внатрешни работи 

 Почетоците на Одделот за односи со јавност и стратешки прашања датираат од 

2003 година фомиран како Одделение за односи со јавноста за да покасно од 05.12.2006 
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година прерасне во поголема организациона единица Сектор за односи со јавноста и 

информации од јавен карактер, а веќе од 15.10.2015 година функционира во сегашната 

организациона единица како Оддел за односи со јавност и стратешки прашања при 

кабинетот на Министерот за внатрешни работи. Одделот за односи со јавност и стратешки 

прашања го координира и функционирањето на канцелариите за односи со јавност при 

осумте Сектори за внатрешни работи. 

 

Слика бр. 1 Приказ на прес конференција во Министерството за внатрешни работи 

 Со Одделот за односи со јавност и стратешки прашања раководи помошник на 

министер. Во рамки на Одделот за односи со јавност о стратешки прашања функционира 

Сектор за односи со јавност и протокол. Со Сектор за односи со јавност и протокол 

раководи началник на сектор 

Секторот го сочинуваат три одделенија раководени од началници на одделенија и тоа: 



 

• Одделение за односи со јавност 

Одделението за односи со јавност покрај континуираната комуникација со медиумите 

(домашни и странски) во рамки на своите работни задачи преку официјалната веб 

страница на МВР (www.moi.gov.mk) како и преку порталот www.uslugi.gov.mk остварува 

редовна комуникација со граѓаните по однос на различни прашања од нивен интерес. 

Одделението покрај редовната дистрибуција на разни видови информации од 

активностите на МВР и неговите сектори за внатрешни работи, е речиси постојан учесник 

во разните проекти, кампањи и други активности од јавен интерес а коишто се во 

делокругот на работа на Министерството за внатрешни работи. 

• Одделение за информации од јавен карактер  

Одделението за информации од јавен карактер, согласно законските одредби на Законот за 

слободен пристап до информации од јавен карактер, како и другите прописи и нормативни 

акти на ниво на МВР по однос на оваа материја, е во постојана редовна комуникација со 

сите организациони единици во рамки на министерството со цел благовремено 

одговарање на барањата на сите баратели на информации од јавен карактер. 

• Одделение за протоколарни настани и активности. 

Одделението за протоколарни настани и активности при Министерството за внатрешни 

работи е одговорно за обезбедување комплетна поддршка на активностите на министерот, 

заменик министерот, државниот секретар и директорите на бирото за безбедност и за 

контраразузнавање како и придружба на министерот за време на протоколарни, работни и 

официјални средби и состаноци со меѓународни и домашни институции, организирање на 

најразлични манифестации, трибини конференции и настани од доменот на односи со 

јавноста-кратко ажурирање и информирање за лицата или институциите со кои треба да се 

оствари средба, подготовка на презентации, изработка на работна агенда, подготовка на 

говори, организирање на работни патувања за министерот надвор од просториите на 

Министерството, како и прием на високи претставници и функционери од странство, 

нивно сместување и организирање на туристички прошетки.Исто така Одделението за 

протоколарни настани и активности е одговорно за организација на Меѓународни Форуми 

и конференции под покровителство на Министерството за внатрешни работи- како и 

конференции организирани во координација со други министерства и странски амбасади 



 

во Република Македонија, изработка и упатување на официјални покани до 

меѓународните посетители, избор на локација за настанот, подготовка на програма за 

настанот, обезбедување услови и координација за непречен тек на настанот како и 

однапред превземени безбедносни заштитни мерки за брзо решавање на непријатни и 

непосакувани ситуации.
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3.Нормативна рамка за остварување комуникација со јавноста во Министерството 

за внатрешни работи 

3.1. Упатството зa начинот на остварување комуникација со јавноста во 

Министерството за внатрешни работи 

Врз основа на  член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на 

државната управа, министерот за внатрешни работи, во јули 2007 година, донесе 

Упатството зa начинот на остварување комуникација со јавноста во Министерството за 

внатрешни работи.
3
 Со ова упатство се пропишува начинот на остварување комуникација 

со јавноста na Министерството за внатрешни работи. Комуникацијата на Министерството 

со јавноста се одвива преку медиумите. 

Основни цели на Министерството во остварувањето комуникација со јавноста се: 

- информирање на јавноста на отворен и коректен начин за работата на 

Полицијата, како и за сите прашања од делокругот на надлежности на 

Министерството; 

- унапредување на разбирањето за улогата и одговорностите на Министерството 

преку транспаретни, активни и редовни јавни и медиумски кампањи; 

- овозможување на јавноста да и се објасни начинот на работа, полициските 

работи, полициските овластувања и полициските процедури; 

- јакнење на соработката со медиумите и 
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- примена на стандардни процедури во комуникацијата со медиумите. 

За комуникацијата на Министерството со јавноста задолжен е Секторот за односи со 

јавноста и информации од јавен карактер со кој раководи помошникот на министерот. 

Секторите за внатрешни работи имаат најмалку еден полициски службеник кој е 

овластен за остварување комуникација со јавноста. Министерот за внатрешни работи 

остварува комуникација со медиумите. Редовна комуникација со медиумите остварува и 

помошникот на министерот.Покрај секојдневните рутински контакти со медиумите, а во 

зависност од природата на информацијата што треба да се објави, по претходно добиено 

овластување, комуникација со медиумите остваруваат полициските службеници, како и 

други работници на Министерството. По остварената комуникација, лицата должни се да 

го известат помошникот на министерот за природата и содржината на комуникацијата со 

медиумите. 

За прашања што се однесуваат на општата политика на функционирање на 

Министерството, комуникација со медиуми остваруваат министерот и помошникот на 

министерот. 

За прашања што се однесуваат на тероризам, потешки нарушувања на јавниот ред и 

мир, посебни истраги, специјални операции и операции на централно ниво (операции во 

кои се вклучени два или повеќе сектори за внатрешни работи), комуникација со медиуми 

остваруваат министерот, помошникот на министерот и полицискиот службеник од 

секторите за внатрешни работи од членот 6 на ова упатство, по претходно добиено 

овластување од Секторот за односи со јавноста и информации од јавен карактер. 

Секојдневна комуникација со медиумите остваруваат помошникот на министерот и 

полициските службеници, како и други работници на Министерството. 

За прашања што се однесуваат на граничните работи, како и на безбедноста на 

сообраќајот на патиштата, комуникација со медиуми остваруваат помошникот на 

министерот и полицискиот службеник од надлежната организациона единица на 

Полицијата. 



 

За прашања што се однесуваат на криминалитетот, комуникација со медиуми 

остваруваат помошникот на министерот и полицискиот службеник од надлежната 

организациона единица на Полицијата. 

За прашања што се однесуваат на полесни форми на кривични дела, комуникација со 

медиуми остварува командирот на полициската станица од општа надлежност за 

определено подрачје. 

Во текот на работното време помошникот на министерот е одговорен за 

комуникација со медиумите и давање информации на истите. 

Во случај на спреченост на помошникот на министерот за извршување на работните 

задачи и обврски, комуникација со медиумите остварува овластен работник на 

Министерството кој го заменува помошникот на министерот.   

Во врска со новонастанати ситуации, а со цел благовремено информирање на 

јавноста, помошникот на министерот или овластениот работник достапни се 24 часа за 

остварување комуникација со медиумите. 

Претставниците на медиумите, по претходна идентификација, имаат право да бидат 

присутни на местото каде е извршено кривичното дело, односно на местото на 

инцидентот, доколку кривичното дело или инцидентот се извршени, односно настанати на 

јавно место или на локација отворена за јавност. 

Полициските службеници, по претходно добиено овластување може кратко да 

одговараат на прашањата на новинарите, при што информациите што се од значење за 

натамошниот тек на истрагата не може да се откриваат без согласност на истражниот 

судија кој раководи со текот на истрагата на местото на настанот. 

Доколку снимањето на местото на настанот е забрането, раководителот на увидната 

екипа на Полицијата во договор со истражниот судија кој раководи со текот на истрагата 

на местото на настанот ќе ги образложи причините за забраната. 

Доколку во извршувањето определени активности на местото на настанот се 

вклучени и припадници на други служби (пожарникари, медицински персонал и др.), 



 

примарна надлежност има Полицијата, при што полициските службеници се овластени за 

комуникација со медиумите за прашањата од делокругот на надлежности на 

Министерството.  

Помошникот на министерот по завршувањето на увидот на местото на настанот, во 

што е можно покус рок ќе ги информира новинарите за настанот, без притоа да се 

загрозува натамошниот тек на истрагата. 

Во одредени случаи, Полицијата има право да го контролира пристапот на 

медиумите на определен простор, односно определено подрачје.  

Доколку околностите на ситуацијата тоа го налагаат, Полицијата може да забрани 

пристап на медиумите на определен простор, односно определено подрачје, и тоа: 

- простор обележан со полициска лента на местото на извршување на кривично 

дело; 

- локации на пожари од поголеми размери, природни катастрофи и елементарни 

непогоди; 

- посети на делегации; 

- јавни настани за кои се неопходни зајакнати мерки за безбедност и 

- други ситуации кои може да го загрозат текот на истрагата, односно јавната 

безбедност. 

Идентитетот на жртвата, односно на лицето осомничено за кривично дело мора да 

биде заштитен. Личните податоци за жртви на кривично дело силување се објавуваат 

исклучиво со претходно обезбедена согласност од жртвата. Идентитетот на починатите 

жртви не се смее да се објави, пред за тоа да биде известено семејството на жртвата, ниту 

пред формално да биде утврден идентитетот на жртвата. При официјалната комуникација 

со новинарите, претставниците на Министерството се должни да побараат од новинарите 

да се идентификуваат. Во случаи кога Полицијата воспоставува процедури на одреден 

простор, односно одредено подрачје на кои пристапот е ограничен, Полицијата обезбедува 

следење на процедурите од страна на новинарите кога тие легитимно пристапуваат на 

просторот, односно подрачјето. Полицијата не смее да бара од новинарите да го откријат 



 

доверливиот извор на информации, освен во случај на извршување писмена наредба на 

Јавниот обвинител. 

Кога поради легитимни оперативни причини е ограничено снимање со камера, 

фотографирање, изработка на аудио снимки, прибавување белешки, вршење интервјуа или 

известување од местото на одреден настан, Полицијата издава одобрение на новинарите за 

преземање на наведените активности. Полицијата не смее да одземе професионална 

опрема или материјали на новинарите, доколку за тоа не биде обезбеден судски налог, 

односно доколку не постои основано сомневање за повреда на законски прописи од страна 

на новинарите. 

Како видови на комуникација се наведуваат следните: 

1. Комуникација преку соопштенија 

2.   Брифинзи 

3. Конференции за медиуми 

4. Интервјуа 

5.    Кампањи. 

 

3.2. Упатство за начинот на користење на  социјалните мрежи од страна на 

работниците  во Министерството за внатрешни работи 

 Посебно важно прашање во моделот за односи со јавноста и комуникацијата во 

Министерството за внатрешни работи има и користењето на социјалните мрежи од страна 

на работниците во Министерството за внатрешни работи. За таа цел врз основа на член 55 

став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
4
, министерот 

за внатрешни работи во ноември 2012 година, донесе Упатство за начинот на користење 

на  социјалните мрежи од страна на работниците  во Министерството за внатрешни 

работи. Со ова упатство се пропишува начинот на користење на социјалните мрежи од 

страна на работниците во Министерството за внатрешни работи. 

Целта на ова упатство е запознавање на работниците на Министерството со правилата 

при користење на социјалните мрежи и тоа од аспект дека: 

- секое објавување на содржината на социјалните мрежи е како јавно публикување 
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во медиумите и 

- еднаш објавената содржина не се брише туку секогаш останува јавно достапна на 

интернет. 

Работникот при користење на социјалните мрежи потребно е да ги почитува и 

применува  следните правила: 

- во случај кога на сопствениот профил на социјалната мрежа се преставува дека е 

работник во Министерството, јасно да наглaси дека одредени информации, 

размислувања, ставови и слично се лично негови, а не на Министерството 

односно да нагласи дека „Изнесените ставови и размислувања се исклучиво 

мои и не претставуваат службен став на Министерството за внатрешни 

работи; 

- да ги почитува другите физички лица во комуникацијата; 

- да не навредува никогo на национална, верска,полова основа или 

сексуална ориентација; 

- да не изнесува ставови со кои се врши дискриминација врз основа на пол, раса, 

боја на кожа, јазик, државјанство, верско убедување, социјално потекло, 

здравствена состојба и други основи предвидени со закон; 

- да не објавува материјали  со порнографска содржина ; 

- да не објавува материјали што прикажуваат незаконски активности; 

- да не објавува фотографии или видеа во униформа, со оружје, маскиран, со 

полициски значки, службени возила или други обележја кои директно или 

индиректно имплицираат дека е работник во Министерството; 

- да не објавува фотографии од службените простории (кацеларии и слично) на 

Министерството или фотографии од извршени оперативни задачи; 

- да не ја објавува и користи службената маил адреса 

(xxx.xxxx@moi.gov.mk), за приватни цели; 

- да не објавува информации со степен на класифицираност; 

- да не објавува интерни прописи на Министерството и 

- да не објавува лични податоци на други вработени во Министерството или 

други физички лица . 

Работникот секогаш кога се претставува како вработен на Министерството, на 

mailto:xxx.xxxx@moi.gov.mk


 

социјалните мрежи не смее на сопствениот профил да го изнесува називот на работното 

место, звањето, називот на организациската единица на која и припаѓа, како и работните 

задачи кои ги извршува во Министерството. 

Работникот на Министерството при користење на сопствениот профил на 

социјалните мрежи е должен да ги почитува авторските права и правата од индустриска 

сопственост. 

Работникот на Министерството при користење на сопствениот профил на 

социјалните мрежи е должен да не објавува материјали (текст, фотографија  или видео 

снимка) на начин со кој се крие нивниот автор или авторските права да си ги препишува 

на свое име. 

Секторот за односи со јавноста и информации од јавен карактер е задолжен за 

комуникација на Министерството со јавноста. 

Забрането е работникот на Министерството на сопствените профили на социјалните 

мрежи да се претставува како лице задолжено за односи со јавноста, и тоа за прашања 

кои се однесуваат на Министерството, освен ако не се работи за овластени работници 

кои согласно Упатството за остварување комуникација со јавноста се  задолжени за 

комуникација со јавноста. 

Работникот на Министерството при користење на сопствените профили на 

социјалните мрежи е должен да се воздржува од коментари за идните планови на 

раководните кадри на Министерството, како и за извршените оперативни акции, 

полициски процедури и слично, односно се она што може да го доведе  во прашање 

угледот на Министерството. 

Работникот на Министерството е должен при користење на сопствените профили 

на социјалните мрежи да се однесува со почит спрема сите работници кои повеќе на 

работат и работници кои се во работен однос во Министерството, како и кон граѓаните, 

полицијата и Министерството. 

Во случај на користење на социјалната мрежа, ако работникот на 

Министерството согледа проблем, за кој треба да има соодветно произнесување од 

страна на Министерството, е должен веднаш да го извести Секторот за односи со 

јавноста и информации од јавен карактер. 

Известувањето не мора да има формален карактер односно истото може да биде 



 

доставено на маил, телефонски, писмено или усно јавување во Секторот. 

Забрането е работникот да ги користи социјалните мрежи за приватни цели во 

текот на рабoтното време. 

Одделот за информатика и телекомуникации технички го ограничува 

користењето на социјалните мрежи од службените компјутери. 

Врз основа на укажаната потреба, министерот за внатрешни работи може да 

одобри на работник користење на одреден тип на социјална мрежа во текот на 

работното време, врз основа на поднесено барање од страна на раководителот на 

организациската единица, каде работи работникот. 

За начинот на користење на социјалните мрежи се спроведуваат едукативни 

обуки. 

За спроведување на едукативните обуки задолжен е Секторот за односи со 

јавноста и информации од јавен карактер. 

Во обуките мора да се истакне дека при постапување спротивно на правилата и 

прописите на Министерството, работникот одговара дисциплински согласно прописите 

за внатрешни работи. 

За непочитување на одредбите на ова упатство работникот одговара 

дисциплински. 

3.3. Упатството за комуницирање во услови на кризна ситуација 

 

 Како резултат на успешната соработка на Министерството за внатрешни работи 

и ОБСЕ мисијата во Македонија, создадени се услови за воспоставување на рамката на 

комуницирање во услови на кризна ситуација. Производ на таа соработка е 

Упатството за комуницирање во услови на кризна ситуација од 2014 година, кое е 

составено од два дела:1.Насоки за комуникација со јавноста и 2.Упатство за 

кризно комуницирање. 

Комуникацијата во оваа област се засновува врз определени темелни вредности. 

Комуникацијата со јавноста Министерството за внатрешни работи ја реализира врз 

основа на неколку, основни темелни вредности. Тие се определени во согласност со 

мисијата на МВР која е насочена кон претставувањето на оваа институција како 



 

стручна, транспарентна, одговорна и демократски ориентирана организација 

посветена на службата кон граѓаните. Имајќи предвид дека како државна институција 

во нејзиниот фокус е остварувањето соработка со граѓаните заради нивна безбедност и 

сигурност, стратегијата за комуникација се темели на следниве основни вредности: 

 Јавност и транспарентност.  

 Одговорност.  

 Проактивност.  

 Објективност.  

 Доследност.  

 Професионалност и етничност..
5
 

 

Заклучок 

 

 Процесите на демократизација на безбедносниот сектор во Република Македонија ги 

отворија вратите за транспарентно и отчетно функционирање на Министерството за внатрешни 

работи. Во изминатите години постигнато е многу на планот на унапредување на 

организациониот дизајн на организационата единица за односи со јавноста. Денес, таа завзема 

значајно место во органограмот на Министерството за внатрешни работи. Со Одделот за односи 

со јавност и стратешки прашања раководи помошник на министер. Во рамки на Одделот за 

односи со јавност о стратешки прашања функционира Сектор за односи со јавност и протокол. 

Со Сектор за односи со јавност и протокол раководи началник на сектор. Но, успешното 

функционирање на овој сектор не зависи само од организационата рамка туку и од нормативната 

ргулатива. Токму од тие причини, покрај специјалните закони како што се Законот за полиција, 

Законот за внатрешни работи, посебна важност имаат и подзаконските акти со кои се регулира 

комуникацијата на Министерството со јавноста. Во дипломскиот труд посебно се обработени со 

примена на методот на квантитативна анализа следните акти: Упатство за остварување на 
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комуникација со јавноста, Упатство за кризно комуницирање, Упатство за начинот на користење 

на социјалните мрежи од страна на работниците на МВР.  

 Оценката за успешното функционирање на моделот на комуникација на МВР со јавноста е 

добиена преку квантитативна анализа на Извештајот за работата на Секторот за односи со 

јавноста и информации од јавен карактер за 2015 година. 

 Остварувањето на целите на демократско и отчетно работење на МВР најдобро се 

реализира преку успешното остварување на комуникацијата со јавноста, со правилниот и 

професионален модел на пренесување на информациите кои значат многу во денешно време. 

Затоа потребно е во иднина овој модел на МВР во иднина редовно да се усовршува и тоа како во 

кадровска, техничка и нормативна смисла. 
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