
СПОСОБНОСТ ДА СЕ ПРЕЗЕМААТ ОБВРСКИТЕ ОД ЧЛЕНСТВОТО

ПОГЛАВЈЕ 24. ПРАВДА, СЛОБОДА И БЕЗБЕДНОСТ

ИТНИ РЕФОРМСКИ ПРИОРИТЕТИ

1. Да се обезбеди јасно разграничување на надлежностите и прописите во врска со следењето на комуникации заради кривични истраги, од една 
страна, и заради безбедносни причини од друга страна;
2. Да се отстрани посредничката функција на УБК како „чувар“ во активностите на следење од страна на органите за спроведување на законот 
(полиција, царина, финансиска полиција);
3. Да се отстрани директниот пристап на УБК до техничка опрема што овозможува следење на комуникацискиот сигнал на телекомуникациските 
оператори (на пример Неофицијален превод 3 целосно отстранување на практичната и техничка способност на УБК за директно следење на 
комуникациите);
4. Појаснување во законските одредби и во практиката дека телекомуникациските оператори активираат и пренасочуваат сигнали кон 
надлежните агенции за спроведување на законот (полиција, царина, финансиска полиција) или кон безбедносните агенции (УБК, Агенција за 
разузнавање и Воената служба за безбедност и разузнавање при Министерството за одбрана) исклучиво со претходно добиен соодветен судски 
налог и само за целите на законско следење на комуникациите
5. Да се воведат алатки за управување со ризици за насочување и водење на сите разузнавачки операции, како и зајакната безбедност и 
складирање на податоци;
6. Да се обезбеди соодветна обука на службата за почитување на правилата за заштита на податоците, професионалната етика и интегритет и 
основните човекови права.
7. Да се воспостави веродостојно досие за корупција на високо ниво, особено преку обезбедување дека сите тела за спроведување на законот и 
надзорни тела имаат доволно автономија да делуваат независно во согласност со законот (веродостојноста на сегашното досие е нарушена 
поради отсуство на извесен број важни случаи од претходните години);  
8. Да се зајакне целокупната борба против корупцијата.
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Добар напредок (Good Progress) – 4

ОСТВАРЕН НАПРЕДОК 
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Преку реформата на системот за следење на комуникациите и воспоставувањето на Оперативно-техничката агенција (ОТА), адресиран е 
најголемиот дел од итните реформски приоритети. Сепак, некои од органите кои се овластени за следење на комуникациите, Сé уште  немаат 
воспоставено врска со ОТА. Во тек е и пошироката реформа на безбедносно-разузнавачкиот систем, но засега станува збор за усвојување на 
стратешките документи и законската рамка. Може да се очекува дека нивната имплементација ќе биде предмет на оценка текот на следната 
година.
Во делот на борбата против организираниот криминал, земјата е оценета дека има одредено ниво на подготовка (some level of preparation) – 
оценка 2. Правната рамка е генерално усогласена со европското законодавство, а во однос на минатогодишните препораки  постигнат е одреден 
напредок (some progress), или оценка 3. Ова не е доволно добро, ако се има предвид дека борбата против организираниот криминал е една од 
клучните точки во рамките на Поглавјето 24, а и посебен предмет на интерес на одделните држави-членки на ЕУ. Впрочем, последните два 
извештаи (од 2018 год. и 2019 год.) обрнуваат многу поголемо внимание на оваа тема за разлика од претходните години. Сé уште  има 
недостатоци на институционално ниво, како што е недостигот на јавни обвинители во Основното јавно обвинителство против организиран 
криминал и корупција. Се чини дека посебен предизвик претставува спроведувањето на финансиски истраги, како и конфискацијата на 
нелегално стекнат имот. Токму финансискиот криминал и злоупотребата на државните ресурси се предмет на загриженост и фрустрација кај 
македонските граѓани, меѓу другото и во рамките на предметите кои ги води Специјалното јавно обвинителство. Затоа државата мора да најде 
начин не само да воспостави одговорност за криминалот, туку и да ги поврати нелегално стекнатите средства. 
Борбата против тероризмот и насилниот екстремизам останува приоритет, но секоја година на земјата и се забележува дека не прави доволно за 
да ги вклучи локалните заедници и граѓанското општество. Оваа година се карактеризира со промена на трендовите и заканите, а институциите 
ќе треба брзо да се прилагодат и да реагираат. На пример, после соборувањето на ИСИС во Сирија, главен предизвик веќе не е радикализацијата 
на македонските државјани и заминувањето на странските боишта, туку надзорот над оние кои се враќаат назад во матичната земја и лицата кои 
беа осудени за учество во воени, полициски и паравоени формации, а веќе почнаа да излегуваат од затвор без притоа да поминат низ соодветна 
програма за дерадикализаија и реинтеграција.
Забележан е напредок во областа на миграциите и земјата е оценета дека игра активна и конструктивна улога во управувањето со мешаните 
миграциски текови. Покрај тоа, беа направени и значителни напори за подобрување на условите за живот и услугите за сите мигранти, а одлично 
фунцинира и реадмисијата на македонски државјани кои се враќаат од државите-членки на ЕУ. Сепак, загрижува фактот што дел од 
забелешките се повторуваат од година во година, како што се несигурностите во поглед на миграциските текови и непостоењето на механизми 
за враќање на нерегуларните мигранти. Повторно се посчува дека Стратегијата за интеграција за бегалци и странци 2017- 2027 година Сé уште  
не е донесена, како и дека се забележуваат негативни ставови кон мигрантите кај јавноста. За жал, токму негативните реакции за 
нацрт-Стратегијата за интеграција извршија притисок врз властите да го одложат усвојувањето на истата. 
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Дополнително, и оваа година се посочува на квалиетот на одлучување за барањата за азил, кој не е на задоволително ниво. Невладините 
организации во земјата кои работат на овие прашања постојано укажуваат на истите недостатоци, а еден од индикаторите е и многу малата 
бројка на решенија со кои се доделува меѓународна заштита на странски државјани.
Може да се заклучи дека државата има постигнато добри резултати во унапредување на законската рамка и одредени резултати во подобрување 
на институционалниот капацитет, со оглед на тоа што дел од забелешките кои се однесуваа на органите за спроведување на законот и разните 
координативни тела се надминати. Сепак, допрва треба да се покаже досие, односно мерливи резултати во борбата против организираниот 
криминал, а посебно во откривањето, истраите и гонењето на прекуграничен криминал.

ПРЕПОРАКИ ОД ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА

Во наредната година, земјата особено треба:
- Да ги обезбеди сите неопходни средства за ефикасно спроведување на Стратегијата за зајакнување на капацитетите за спроведување 
финансиски истраги и конфискација на имот;
- Да се осигури дека институционалните реформи во безбедносниот сектор (криминална полиција, финансиски одделенија, 
разузнавачки служби, Национален координативен центар за борба против организиран криминал) се ефективни и преминуваат во проактивна 
политика за спроведување на стратешките документи и постигнување понатамошни опипливи резултати;
- Да се осигури дека приоритетите се јасно дефинирани при спречување и борба против тероризмот и дека канцеларијата на 
Координаторот може ефикасно да го изврши својот мандат.
- Врз основа на подобрениот капацитет за проценка на заканите, дополнително да ги зајакне на евиденциите за истраги, обвиненија и 
пресуди за организиран криминал и перење пари и да покаже способност за ефикасно растурање на организираните криминални мрежи;
- Да се зголеми ефикасноста на националниот систем за повраток на имот, вклучително и со воспоставување канцеларија за повраток на 
имот во согласност со ЕУ acquis;
- Да се продолжи со работата за воспоставување централизиран регистар на банкарски сметки, во согласност со одредбите од 5. 
Директива на ЕУ за перење пари.
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Извештај 2016 Извештај 2018 Извештај 2019

Борба против организиран криминал

Институционална поставеност и правно усогласување

- Важен сегмент од Законот за кривична постапка е 
воспоставувањето на истражни центри кои имаат за цел 
да ја институционализираат соработката меѓу 
обвинителите и полицијата, но засега формално е 
формиран само еден таков центар и истиот не е 
оперативен поради недостигот на персонал и опрема.
- Законот за замрзнување, одземање и управување на 
криминални средства треба да се подобри.
- Треба да се зајакне правниот статус и функциите на 
Агенцијата за управување со конфискуван имот.
- И покрај експертска помош од ЕУ за Законот за следење 
на комуникациите, истиот Сé уште  не е изменет за да 
биде во согласност со европските стандарди.
- Процесот на внатрешна реформа и надзор над 
разузнавањето засега е пребавен.
- Сé уште  недостига акциски план за Стратегијата за 
развој на полицијата 2016-2020 кој ќе вклучи 
распределба на ресурси.
- И покрај повторените препораки, Сé уште  не е 
воспоставен механизам за надворешен надзор на 
полицијата.
- Законодавството за спречување на перење пари е 
подобрено, но дополнителни измени се потребни за да 
се обезбеди целосна усогласеност со acquis.
- Меѓуинституционална соработка во однос на 
спречување на перење на пари и понатаму треба да се 
подобри.
- Потребна е јасна поделба на областувањата на 
Царинската управа, финансиската полиција и 
граничната полиција како клучни играчи во борбата 
против организиран криминал.
- Администрацијата, финансиската полиција и 
граничната полиција се клучни играчи во борбата 

против организираниот криминал, но е потребна јасна 
поделбата на нивните овластувања.
- Потребна е политичка поддршка за работата на 
Националната комисија за борба против трговија со луѓе 
и илегална миграција.
- Стратегијата за сајбер безбедност сé уште не е 
финализирана и треба да се усогласи со Европската 
стратегија за сајбер безбедност.

Капацитет за спроведување и извршување

- Иако законот налага политика за вработување и систем 
на кариера во полицијата заснован на заслуги, 
обвинувањата за политизирани вработувања и 
отпуштања во Министерството за внатрешни работи сè 
уште постојат и треба да се решат
- Националниот координативен центар за борба против 
организиран криминал сè уште не е во функција поради 
финансиски ограничувања, имено недостаток на 
персонал и опрема.
- Нивото на идентификација на жртви на трговија со луѓе 
и понатаму е на ниско ниво, исто како и меѓународната 
соработка во борбата против овој феномен.
- Сите три служби за спроведуување на законот кои 
имаат надлежност да применуваат посебни истражни 
мерки, вклучувајќи ги и Финансиската полиција и 
Царинската управа, треба да имаат технички капацитет 
за следење на комуникациите, независно од 
разузнавачките служби.
- Довербата во системот е нарушена со постоењето и 
содржината на нелегалното прислушување. Сепак, ова 
не треба да го одвлекува вниманието од континуираната 
и ефективна употреба на посебни мерки за вистинските 
цели на кривичната истрага.
- Финансиските истраги, заедно со заплена и 
конфискација на средства, и понатаму се ретки.

Соработка во областа на дроги

-Заплената на наркотици се намали.

Борба против тероризам

Институционална поставеност и правно усогласување

- Борбата против тероризам има доминантен пристап 
базиран на безбедност. Треба да се воспостави дијалог 
и соработка меѓу безбедносните агенции и локалната 
заедница и граѓанските организации.
- Стратегијата за борба против тероризмот предвидува 
склучување на билатерални договори со соседните 
земји и воспоставување на заеднички оперативни 
тимови, како и истрага на финансиските текови, но за 
ова последното се потребни дополнителни законски 
измени.
- Стратегијата за борба против тероризмот предвидува 
национален координатор за справување со тероризмот, 
но само за безбедносните агенции. Не е предвидена 
некаква улога на координаторот во однос на јавноста.
- На стратегијата и недостига акциски план со 
конкретни проекти кои ќе следат и ресурси.

Капацитет за спроведување и извршување

- Активностите за да се спречи протокот на учесници во 
странска војска, полиција, паравоените или пара- 
полициски формации треба да вклучуваат и учество на 
локалните верски лидери и граѓанското општество.
- Земјата треба да се фокусира и на откривање и       
запирање на финансиските текови кои го финансираат 
тероризмот.

Легална и нерегуларна миграција

Институционална поставеност и правно усогласување

Капацитет за спроведување и извршување

- Треба да најде решение за недостигот на доверливи 
податоци за обемот и структурата на миграциските 
текови.
- Потребни се дополнителни мерки за специфичните 
потреби на поединците со сигурност да бидат 
идентификувани и решени, вклучително и преку 
соодветни канали на упатување.
- Кај Центарот за управување со кризи беше забележан 
недоволен институционален капацитет и човечки 
ресурси.
- Органите за спроведување на законот треба да бидат 
повеќе проактивни во однос на превенција и апсење на 
криумчари на луѓе.
- Прифатниот центар за странци Сé уште  не е погоден 
за сместување на ранливи категории лица.
- Пристапот до соодветни засолништа и натаму е лош, 
исто како и пристапот до здравствена заштита, вода и 
санитарни услови.
- Ниту еден од транзитните центри не е погоден за 
долгорочни престои, бидејќи властите одбиваат да се 
подготват за друга ситуација, освен за привремен 
транзит.
- Потребни се дополнителни мерки за заштита на 
најранливите категории, доволно и соодветни 
капацитети и редовно следење на состојбите во сите 
прифатни центри.
- Земјата допрва треба да склучи договори за 
реадмисија со голем број на земји на потекло на 
нерегуларните мигранти, истовремено водејќи сметка за 
политиката на невраќање на барателите на азил.
- Преговорите за склучување на договор за реадмисија 
со Турција се во тек уште од 2010 година.

Азил

Институционална поставеност и правно усогласување

- Според измените на Законот за азил и привремена 
заштита, барање за азил поднесено од лице од безбедна 
трета земја ќе се смета за очигледно неосновано, што не 
е во соглосност со Директивата за постапката за азил. 
Законодавството треба гарантира дека при 
одлучувањето на основаноста на секое барање, ќе се 
врши одделна проценка на индивидуалните околности 
за секој случај, како што налажува европското acquie и 
принципот на невраќање.
- Со измените на  Законот за азил и привремена заштита 
исто така е предвидено дека принципот на семејно 
обединување може да се оствари само три години по 
добивањето на статус на бегалец, што не е во 
согласност со Директивата за правото на семејно 
обединување.

Капацитет за спроведување и извршување

- Одделението за азил не е целосно екипирано. Од 
вкупно 23 работни места, пополнети се само 14. 
- Одделението уште се бори навремено да се справи со 
барањата за азил. Потребна е стручна обука за оние кои 
работат со случаите.
- Квалитетот на донесување одлуки во постапката за 
азил и понатаму е несоодветен.
- Капацитетот да се оценат барањата врз основа на 
заснованоста Сé уште  е слаб и потребна е 
дополнителна обука.
- Судските одлуки во случаите за азил често не се 

преземени врз основа на темелно испитување на 
основаноста.
- Недостигаат капацитети за толкување
- Потребен е поголем буџет за да се олесни ефективна 
интеграција на бегалците.
- Нема напредок при воспоставувањето на база на 
податоци за верификација на лични податоци, 
фотографии и отпечатоци од прсти на барателите на 
азил.
- Има пријавени случаи на протерување преку 
границите на неидентификуван број на мигранти.
- Има ограничени механизми за соодветно 
препознавање и упатување на оние кои имаат потреба 
од заштита.
- Генерално, стапката на признавање азил и понатаму е 
на ниско ниво, а тоа главно се должи на ограничените 
можности за локална интеграција.
- Управниот суд продолжи да ги процесуира барањата 
за азил претежно на процедурална, наместо на 
суштинска основа.
- Прифатниот центар за баратели на азил во Визбегово и 
понатаму не е доволно безбеден, со оглед на тоа што 
центарот е мета на организирани криминални групи кои 
наводно влегуваат во објектот вон работно време, кога 
обезбедувањето е намалено.

Визна политика

- Направени се одредени напори за подобрување на 
социо-економските услови на ранливите групи, особено 
на Ромите, преку посебни програми за поддршка во 
областа на вработувањето, образованието и 
здравството, но сепак, за да се адресираат основните 
причини за појава на миграцијата Сé уште се потребни 
поголеми структурни напори и инвестиција во 
соодветните ресурси.

Надворешни граници и Шенген

Институционална поставеност и правно усогласување

- Земјата Сé уште треба да се создаде единствен 
координативен центар за размена на полициски 
информации, како дел од подготовките за основање на 
SIRENE (Supplementary Information Request at National 
Entry) Бирото во подоцнежна фаза.

Капацитет за спроведување и извршување

- Иако Националниот координативен центар за 
гранично управување подготвува редовни месечни и 
квартални извештаи за анализа на ризик, неговите 
институционални и функционални капацитети 
остануваат слаби.
- Потребни се понатамошни инвестиции во однос на 
граничното управување, со давање приоритет на оние 
граници кои се најмногу изложени на илегалните 
миграциски текови.
- Граничната полиција, царината и други тела и агенции 
немаат заеднички пристап до базите на податоци и 
нема формализирана и обезбедена рамка за размена на 
информации со соодветните служби за безбедност.
- Откривање на лажни или фалсификувани документи 
остана на ниско ниво.
- Треба да се воспостави досие на откривање, истрага и 
гонење на прекуграничниот криминал во координација 
со сите надлежни за спроведување на законот.

Борба против организиран криминал

Институционална поставеност и правно усогласување

- Во рамките на МВР има специјализирани полициски 
сектори за различни видови на организиран криминал, а 
дополнително постојат и две специјализирани единици 
кои се надлежни за справување со финансиски 
криминал: финансиската полиција при Министерството 
за финансии и одделението за финансиско разузнавање 
при МВР. Оваа поделба создава непотребнa конфузија 
на надлежностите.
- Центарот за обука на полицијата во рамките на 
Министерството за внатрешни работи обезбедува и 
почетна и стручна обука. Засега е функционален само 
еден од планираните три сектори за обука, Секторот за 
основно образование.
- Децентрализацијата на Националната комисија за 
борба против трговија со луѓе и нелегална миграција, 
преку воспоставување на локални комисии на 
општинско ниво, допрва треба да ја докаже својата 
ефективнот.
- Треба да се зајакнат капацитетите за стратешко 
планирање во рамките на Министерството за внатрешни 
работи и Јавното обвинителство.
- Законодавството за спречување на перење пари мора 
да биде изменето за целосно усогласување со acquis.
- Законот за замрзнување, конфискација и управување со 
криминални средства треба допрва да се измени.
- Треба да се зајакнат правниот статус и функциите на 
Агенцијата за управување со конфискуван имот.
- Треба да се развие Стратегија за спречување и борба 
против компјутерскиот криминал.

Капацитет за спроведување и извршување

- Националниот координативен центар за борба против 
организираниот криминал не е целосно оперативен, 
иако беше опремен и персоналот беше номиниран. 
Центарот сè уште не е поврзан со Царинската управа и со 
Управата за јавни приходи и нема пристап до нивните 
датабази. Моментално не е поврзан ни со Финансиската 
полиција.
- Односите помеѓу обвинителите, полицијата и другите 
релевантни тела и агенции треба да се подобрат, за 
обвинителската служба да може да има водечка улога во 
истрагите.
- Формиран е само еден од планираните истражни 
центри под раководство на јавниот обвинител и истиот с
è уште не е соодветно екипиран и опремен.
- Нема електронска интерконекција помеѓу полицијата и 
Јавното обвинителство.
- Спроведувањето на политиката за вработување 
заснована на заслуги и системот за кариера 
загарантирани со закон бара континуирано внимание.
- Основно јавно обвинителство против организиран 
криминал и корупција сè уште нема доволно јавни 
обвинители, само 10 од планираните 13 позиции се 
пополнети.
- Треба да продолжат реформите кои ќе овозможуваат 
раздвојување на следењето на комуникации за кривични 
истраги и за безбедносни цели.
- Генерално, нивото на казнување од страна на судовите 
се чини дека е соодветно строго, но сè уште се потребни

 напори за да се обезбеди поголема конзистентност.
- Откриени се многу малку жртви на трговија со луѓе, 
иако државата е земја на потекло, транзит и дестинација, 
а организираните криминални групи се активно 
вклучени во трговија и криумчарење.
- Постојано мора да се внимава на малолетниците без 
придружба кои се под ризик да станат жртви на трговија 
со луѓе, посебно ако се земат предвид мешаните 
миграциски текови низ земјата.
- Сите релевантни институции мора соодветно да го 
спроведуваат законодавството за спречување на перење 
пари.
- Се гонат само неколку случаи на перење пари (2 
обвиненија против 12 лица во 2017 год.) и треба да се 
засили неопходното собирање, обработка и анализа на 
податоци.
- Финансиската полиција и Одделението за финансиско 
разузнавање имаат слаби ресурси и слаби капацитети. 
- Органите за спроведување на законот и 
обвинителството сè уште немаат изградени капацитети и 
стручно знаење за спроведување на финансиски истраги 
на систематски начин.
- Иако има одреден напредок, сè треба да се подобрува 
координацијата, оперативниот капацитет и 
систематската размена на податоци во однос на 
финансиски истраги.
- Конфискацијата на криминалните средства 
треба да стане стратешки приоритет во борбата против 
организираниот криминал, тероризмот и корупцијата на 
високо ниво во земјата
- Криминалните групи се вклучени во се поразлични 
профитабилни нелегални активности и потоа 
реинвестираат значајни суми во економијата.
- Алатките на земјата за замрзнување, управување и 
конфискација на криминални средства не се доволно 
ефективни. Затоа, треба да се развие и имплементира 
посеопфатна и кохерентна законска рамка и политики за 
конфискација на приноси од криминал. Таквата рамка 
треба особено да се фокусира на спроведување на 
правила за проширена конфискација, конфискација кај 

трети страни и конфискација која не е заснована на 
пресуда. Исто така, оваа рамка треба да им овозможи на 
надлежните служби повеќе да ја користат можноста за 
времено замрзнување на имотот.
- За да се олесни ефективното извршување на 
конфискацијата, од суштинска важност е финансиските 
истраги за имотот на одредено лице да продолжат со 
години по кривичната пресуда, со цел целосно да може 
да се изврши претходно издадената наредба за 
конфискација.
- Државата треба итно да го засили капацитетот за 
управување со средства стекнати преку конфискација.

Соработка во областа на дроги

- Постои Државна меѓусекторска комисија која ги 
следи активностите дефинирани во Акцискиот план за 
спроведување на Стратегијата за дроги. Потребно е да 
се интензивира координацијата и  спроведувањето на 
оваа Стратегија.
- Во текот на 2016 година како и во текот на 
првиот семестар од 2017 година, не е направено ниедно 
уништување на запленети и конфискувани лекови.

Борба против тероризам

Институционална поставеност и правно усогласување

- Канцеларијата на Националниот координатор за борба 
против тероризмот и спречување на насилен 
екстремизам, како и Националниот комитет за 
превенција на насилен екстремизам борба против 
тероризмот се само делумно оперативни.
- Потребно е да се обезбеди целосна соработка меѓу 
агенциите за спроведување на законот, разузнавачките 
служби и клучните државни институции (образование, 
здравство, социјални услуги), како и со локалните 
заедници и граѓанското општество.

 Капацитет за спроведување и извршување

- Потребно е да се дополнително зајакнување на 
Управата за безбедност и контраразунавање која е 
задолжена за внатрешна безбедност и 
контраразузнавање, вклучително и за повратниците кои 
биле на странски боишта.
- Не постојат мерки за превенција и спречување на 
радикализација. 
- Потребно е да се инвестира во мерки за 
де-радикализација и мерки за ресоцијализација

Легална и нерегуларна миграција

Институционална поставеност и правно усогласување

- Допрва треба да се донесе Законот за странци.

 Капацитет за спроведување и извршување

- Се забележува недостиг на веродостојни податоци за 
обемот и структурата на миграциските текови.
- Пограничната полиција има пополнето над 60% од 
предвидените места
- Борбата против мрежите за криумчарење на мигранти 
треба да биде приоритет.
- Еден од стратешките приоритети на Резолуцијата на 
миграциската политика е идентификација на мигранти, 
ниво профилирање и нивно упатување кон соодветниот 
систем за заштота. Имплементацијата на истото треба да 
се подобри и да се обезбеди систематско регистрирање 
на мигрантите, како и профилирање кое ја препознава 
потребата од соодветна заштита.
- Земјата продолжи со арбитрерно задржување на 
одреден број лица фатени во незаконски движења, со 
цел да ги обезбеди нивните сведочења во судските 
случаи против криумчари.
- Ниту еден од транзитните центри не е погоден за 
долгорочни престои, а властите и понатаму не сакаат да 
обезбедат повеќе од привремен престој. 
- Земјата треба да воспостави механизам за враќање на 
нерегуларните мигранти, во согласнот со acquis.

Азил

Институционална поставеност и правно усогласување

- Стратегијата за интеграција на бегалци и странци 
2017-2027 сè уште не е усвоена.
- Потребни се итни мерки за борба против 
ксенофобијата и справување со негативни ставови кон 
мигрантите и бегалците.

 

Капацитет за спроведување и извршување

- Министерството за внатрешни работи почна да ја 
надградува постоечката база на податоци за странците 
преку развивање на нов модул за азил кој треба да ја 
обезбеди неопходната алатка за обработка на барањата 
за азил. Сепак, треба да се подобри координацијата меѓу 
различните органи вклучени во овој процес.
- Квалитетот на одлучување во постапките за азил уште 
не е соодветен.
- Одделот за азил сè уште не е целосно екипиран.
-  Капацитетот за проценка на основаноста на барањата 
за азил е сé уште слаб.

- Сé уште  има тешкотии да се обезбеди превод за време 
на интервјуата со барателите на азил.
-  Сè уште  се пријавуваат случаи на присилно враќање на 
границите.
- Мигрантите не се регистрираат систематски.
- Сé уште  нема доволно механизми за скрининг за да се 
идентификуваат и да се упатуваат оние на кои им е 
потребна заштита.
- Во отсуство на соодветен систем за уредно управување 
со нерегуларните движења, особено во отсуство на 
ефективни договори за реадмисија со соседните земји, 
нелегалните враќања продолжуваат.
- Одлуките за престанок на правото на азил посебно ги 
погодија главно косовските бегалци, чиј статус беше 
прекинат по 18 години престој во земјата. Косовските 
Роми беа особено засегнати.
- Во 2017 година, супсидијарната заштита беше укината 
во 82 случаи кои се однесуваа на 162 лица, вклучувајќи 
четири случаи врз основа на закана за националната 
безбедност.
- Потребно е подобрување  на  услугите  во главниот 
прифатен центар за баратели на азил во Визбегово, 
посебно во однос на храната.

Визна политика

Надворешни граници и Шенген

Институционална поставеност и правно усогласување

- Од суштинско значење е да се воспостави систем за 
гранична безбедност во кој ќе се користи анализа на 
ризик. 
- Акцискиот план за Шенген кој беше усвоен во 2008 
година, мора да се надгради.
- Сé уште  не е фукнционален Националниот 
координативен центар за гранично управување, кој беше 
формиран со цел да се постигне ефикасна координација, 
размена на податоци, размена на информации и 
поголема ефикасност на интегрираниот систем за 
гранично управување. 

Капацитет за спроведување и извршување

- Стратегијата за интегрирано гранично управување 
2015-2019 и акциониот план се во рана фаза на 
имплементација. 
- Иако Националниот координативен центар за 
интегрирано гранично управување подготвува редовни 
извештаи за анализа на ризик, сè уште треба да се 
зајакнат институционалните и оперативните капацитети. 
ИТ и техничката експертиза мора да се засили, како 
прашање на приоритет.
- Потребни се дополнителни инвестиции за надзор над 
границата и инфраструктурата, вклучително и долж 
границата со вода.
- Граничната полиција, царината и другите тела сѐ уште 
немаат заеднички пристап до базите на податоци и нема 
формализирани и сигурни активности за размена на 
информации со соодветните служби за безбедност.
- Сé уште  нема мерливи резултати за откривање, истрага 
и гонење на прекуграничен криминал
- Треба да се воспостави евиденција за откривање, 
истрага и гонење на прекуграничниот криминал. 

Борба против организиран криминал

Институционална поставеност и правно усогласување

Клучни институции

- Центарот за обука на полицијата при Министерството за 
внатрешни работи обезбедува и почетна и стручна 
обука, но сé уште не е целосно оперативен.
- Системот за следење на комуникации беше 
реформиран и беше формирана Оперативната техничка 
агенција (ОТА), но некои овластени тела допрва треба да 
воспостават врска со ОТА.

Правна рамка

- Законот за замрзнување, конфискација и управување со 
криминално стекнат имот допрва треба да се измени и 
целосно да се усогласи со неодамнешната Стратегија за 
зајакнување на капацитетите за финансиски истраги и 
конфискација на имот.
- Треба да се зајакне правниот статус и функциите на 
Агенцијата за управување со конфискуван имот.
- Треба да се развие национална проценка на закани за 
сериозен и организиран криминал во согласност со 
методологијата на Европол за проценка на сериозни 
закани од организиран криминал и треба да информира 
за одлуките за оперативни приоритети во решавањето на 
организираниот криминал во наредните години.

   

Капацитет за спроведување и извршување

- Механизмот за надворешен надзор е воспоставен за да 
се обезбеди независен надзор на органите за 
спроведување на законот и да се одговори на 
потенцијалните злоупотреби, но треба да се воспостави 
механизам за граѓанска контрола во рамки на Народниот 
правобранител за целиот механизам за надзор да биде 
целосно функционален.
- Основното јавно обвинителство против организиран 
криминал и корупција сè уште нема доволно јавни 
обвинители, само 10 од планираните 15 позиции се 
пополнети. Организираниот криминал и корупција треба 
да бидат приоритет во однос на човечките ресурси во 
обвинителството.
- Воспоставена е електронска интерконеција помеѓу 
полицијата, јавното обвинителство и другите органи за 
спроведување на законот и треба да се следи како ќе се 
спроведува истата.
- Треба постојано да се контролира спроведувањето на 
политиката за вработување заснована на заслуги и 
системот за кариера кој е загарантиран со закон.
- Концептот на полициско работење водено од 
разузнавање се спроведува, но треба да се зајакне и да 
се усогласи со тековните реформи во судството и 
полицијата.
- Во однос на меѓународната полициска соработка, 
органите за спроведување на законот треба да ги 
користат регионалните иницијативи, како што се 
Заедничката оперативна канцеларија во Виена и

Работната група за Западен Балкан, која служи како 
регионална оперативна платформа за меѓународна 
истрага за организирано криумчарење мигранти - 
криминални групи.
- Органите за спроведување на законот и органите на 
прогонот мора дополнително да го зголемат 
оперативниот капацитет, вклучително и за систематско 
спроведување финансиски истраги.
- И покрај одреден напредок, сè уште постои потреба за 
понатамошно подобрување на координацијата, 
оперативниот капацитет и систематската размена на 
податоци при финансиски истраги.
- Воспоставување на регистар на централни банкарски 
сметки чиј пристап значително ќе придонесе за 
квалитетот на финансиските истраги зависи од 
финализацијата и донесувањето на новиот Закон за 
платежни услуги.
- Конфискацијата на криминалниот имот сега треба да 
биде стратешки приоритет во националната борба 
против организираниот криминал, тероризмот и 
корупцијата на високо ниво. 
- Алатките на земјата за замрзнување, управување и 
конфискување на криминално стекнатиот имот сѐ уште 
не се доволно ефективни. Потребен е поинтегриран 
оперативен приод за ефикасно да се осигури повраток 
на имотот.
- Сите релевантни институции мора правилно да го 
применуваат законодавството против перење пари.
- Во врска со сајбер-криминал, досега нема 
воспоставени процедури за систематско следење на 
“темниот интернет”.
- Северна Македонија сега треба исто така поефикасно 
да се справува со сајбер криминалот, преку откривање, 
следење и гонење на сајбер-криминалците.

Соработка во областа на дроги

Институционална поставеност и правно усогласување

- Преземени се чекори за измена на Законот за контрола 
на дроги и психотропни супстанци, а нацрт-амандманите 
имаат за цел да воспостават посилен систем за 
откривање на нови психоактивни супстанции. Ова треба 
да биде поддржано со формалното воспоставување на 
национален систем за рано предупредување, како што 
се бара од ЕУ acquis

Капацитет за спроведување и извршување

- Оперативниот капацитет на Националната 
опсерваторија за дроги треба да се зајакне за да може 
правилно да ги спроведува своите задачи за следење на 
дрога
- Собирањето на податоци, анализата и известувањето во 
согласност со барањата и методологиите на Европскиот 
центар за следење на дрогите и зависности од дроги 
бара понатамошно зајакнување.
- Недостигот на безбедно складирање дрога и 
прекурзори пред уништувањето останува проблем.

Според сегашното законодавство, не е можно да се чува 
само мал примерок како материјален доказ за судска 
постапка, наместо целокупната задржана количина. 
Допрва треба да се постави соодветен процес за 
уништување на прекурзори.

Борба против тероризам 

Институционална поставеност и правно усогласување

- Се зголеми соработката помеѓу службите за 
спроведување на законот, разузнавачките служби и 
релевантните клучни државни институции (образование, 
здравство и социјални услуги).
- Треба да се направи повеќе во односите со локалните 
заедници и граѓанските организации.
- Потребно е да се обезбедат потребните човечки и 
финансиски ресурси.

Капацитет за спроведување и извршување

- Во 2018 год., шестмина од осудените за учество во 
странски воени, полициски и паравоени формации беа 
пуштени од затвор, но нема систематски механизам за 
нивно следење по нивното ослободување. Потребни се 
систематски механизми за следење на странските борци 
повратници откако ќе се вратат и/или ќе бидат пуштени 
на слобода.
- Треба да продолжат чекорите кои беа преземени за 
дерадикализација во затворите.

Легална и нерегуларна миграција

Институционална поставеност и правно усогласување

Капацитет за спроведување и извршување

- Сè уште има несигурности во поглед на опсегот и 
структурата на миграциските текови
- Недоследната регистрација на мигрантите фатени во 
нелегални движења го спречува редовното и соодветно 
профилирање на заштита на чувствителни податоци и 
упатувањето на националните механизми за заштита
- Треба дополнително да се постапи во врска со 
проблемот со редовните криумчарења на северната 
граница
- Борбата против мрежите за криумчарење мора да биде 
приоритет
- Земјата продолжи со арбитрерно задржување на 
одреден број лица фатени во незаконски движења, со 
цел да ги обезбеди нивните сведочења во судските 
случаи против криумчари.
- Ниту еден од транзитните центри не е погоден за 
долгорочни престои, а властите и понатаму не сакаат да 
обезбедат повеќе од привремен престој.
- Земјата треба да воспостави услуги за повратниците, а 
координативното тело за повратници треба повторно да 
заживее.
- Земјата треба да воспостави механизам за враќање на 
нелегалните мигранти, во согласнот со acquis.
- Потребен е поголем напор за успешно реинтегрирање 
на повратници, особено на најранливите како Ромите – 
кои опфаќаат голем дел од повратниците.
- Потребно е зајакната соработка, комуникација и 
координација помеѓу власта на централно ниво, помеѓу 
централната и локалната власт и со меѓународните 
организации и НВО активни во реинтеграцијата на 
повратници.

- Власта треба да размисли за повторно заживување и 
зајакнување на координативното тело за повратници под 
водство на Министерството за труд и социјална 
политика.

Азил

Институционална поставеност и правно усогласување

- Воспоставени се Стандардни оперативни процедури 
(СОП) за деца без придружба и за ранливи категории 
странци, меѓутоа потребни се дополнителни напори за 
да се обезбеди систематско спроведување
- Сè уште не е донесена Стратегијата за интеграција за 
бегалци и странци 2017- 2027 година
- Потребни се поголеми напори за справување со 
негативните ставови на јавноста кон мигрантите и 
бегалците.

Капацитет за спроведување и извршување

- Квалитетот на одлучување по постапките за азил треба 
да се подобри, вклучително и на жалбено ниво.
- И понатаму има потешкотии во обезбедувањето превод 
за време на интервјуа со баратели на азил и бесплатната 
правна помош не е достапна во пракса поради бројни 
услови коишто барателите на азил не се можност да ги 
исполнат.
- Во отсуство на соодветен систем за добро управување 
со нерегуларните движења, особено неможноста за 
ефикасно спроведување на некои спогодби за 
реадмисија со соседните земји, нелегалните враќања 

продолжуваат.
- Одлуките за престанок на правото на азил ги погодија 
главно косовските бегалци, чиј статус беше прекинат по 
18 години престој во земјата. Овие лица останаа на 
територијата без правен статус. Косовските Роми беа 
особено погодени.
- Од септември 2017 до декември 2018 година, 
супсидијарната заштита беше укината во 64 случаи кои 
засегнаа 184 лица, сите косовски Роми, вклучително 
шест случаи врз основа на закана за националната 
безбедност. Овие случаи се оспорени пред управен суд.

Визна политика

- За да се обезбеди добро управувана средина во поглед 
на миграции и безбедност како главен услов за 
континуирано исполнување на одредниците, земјата 
треба да осигури целосна усогласеност со визната 
политика на ЕУ.

Шенген и надворешни граници

Институционална поставеност и правно усогласување

Капацитет за спроведување и извршување

- Треба да продолжи спроведувањето на 
Стратегијата за интегрирано гранично управување 
2015-2019 и поврзаниот акциски план.
- Иако Националниот координативен центар за 
интегрирано гранично управување подготвува редовни 
извештаи за анализа на ризик, сè уште треба да се 
зајакне институционалниот и оперативниот капацитет. 
Информатичката и техничката експертиза мора да се 
засили, како прашање на приоритет.
- Граничната полиција, царината и другите тела сѐ 
уште немаат заеднички пристап до базите на податоци и 
нема формализирани и сигурни активности за размена 
на информации со соодветните служби за безбедност.
- Сé уште нема мерливи резултати за откривање, 
истрага и гонење на прекуграничен криминал.

Во наредната година, земјата особено треба:
- Да ги обезбеди сите неопходни средства за ефикасно спроведување на Стратегијата за зајакнување на капацитетите за спроведување 
финансиски истраги и конфискација на имот;
- Да се осигури дека институционалните реформи во безбедносниот сектор (криминална полиција, финансиски одделенија, 
разузнавачки служби, Национален координативен центар за борба против организиран криминал) се ефективни и преминуваат во проактивна 
политика за спроведување на стратешките документи и постигнување понатамошни опипливи резултати;
- Да се осигури дека приоритетите се јасно дефинирани при спречување и борба против тероризмот и дека канцеларијата на 
Координаторот може ефикасно да го изврши својот мандат.
- Врз основа на подобрениот капацитет за проценка на заканите, дополнително да ги зајакне на евиденциите за истраги, обвиненија и 
пресуди за организиран криминал и перење пари и да покаже способност за ефикасно растурање на организираните криминални мрежи;
- Да се зголеми ефикасноста на националниот систем за повраток на имот, вклучително и со воспоставување канцеларија за повраток на 
имот во согласност со ЕУ acquis;
- Да се продолжи со работата за воспоставување централизиран регистар на банкарски сметки, во согласност со одредбите од 5. 
Директива на ЕУ за перење пари.



Борба против организиран криминал

Институционална поставеност и правно усогласување

- Важен сегмент од Законот за кривична постапка е 
воспоставувањето на истражни центри кои имаат за цел 
да ја институционализираат соработката меѓу 
обвинителите и полицијата, но засега формално е 
формиран само еден таков центар и истиот не е 
оперативен поради недостигот на персонал и опрема.
- Законот за замрзнување, одземање и управување на 
криминални средства треба да се подобри.
- Треба да се зајакне правниот статус и функциите на 
Агенцијата за управување со конфискуван имот.
- И покрај експертска помош од ЕУ за Законот за следење 
на комуникациите, истиот Сé уште  не е изменет за да 
биде во согласност со европските стандарди.
- Процесот на внатрешна реформа и надзор над 
разузнавањето засега е пребавен.
- Сé уште  недостига акциски план за Стратегијата за 
развој на полицијата 2016-2020 кој ќе вклучи 
распределба на ресурси.
- И покрај повторените препораки, Сé уште  не е 
воспоставен механизам за надворешен надзор на 
полицијата.
- Законодавството за спречување на перење пари е 
подобрено, но дополнителни измени се потребни за да 
се обезбеди целосна усогласеност со acquis.
- Меѓуинституционална соработка во однос на 
спречување на перење на пари и понатаму треба да се 
подобри.
- Потребна е јасна поделба на областувањата на 
Царинската управа, финансиската полиција и 
граничната полиција како клучни играчи во борбата 
против организиран криминал.
- Администрацијата, финансиската полиција и 
граничната полиција се клучни играчи во борбата 

против организираниот криминал, но е потребна јасна 
поделбата на нивните овластувања.
- Потребна е политичка поддршка за работата на 
Националната комисија за борба против трговија со луѓе 
и илегална миграција.
- Стратегијата за сајбер безбедност сé уште не е 
финализирана и треба да се усогласи со Европската 
стратегија за сајбер безбедност.

Капацитет за спроведување и извршување

- Иако законот налага политика за вработување и систем 
на кариера во полицијата заснован на заслуги, 
обвинувањата за политизирани вработувања и 
отпуштања во Министерството за внатрешни работи сè 
уште постојат и треба да се решат
- Националниот координативен центар за борба против 
организиран криминал сè уште не е во функција поради 
финансиски ограничувања, имено недостаток на 
персонал и опрема.
- Нивото на идентификација на жртви на трговија со луѓе 
и понатаму е на ниско ниво, исто како и меѓународната 
соработка во борбата против овој феномен.
- Сите три служби за спроведуување на законот кои 
имаат надлежност да применуваат посебни истражни 
мерки, вклучувајќи ги и Финансиската полиција и 
Царинската управа, треба да имаат технички капацитет 
за следење на комуникациите, независно од 
разузнавачките служби.
- Довербата во системот е нарушена со постоењето и 
содржината на нелегалното прислушување. Сепак, ова 
не треба да го одвлекува вниманието од континуираната 
и ефективна употреба на посебни мерки за вистинските 
цели на кривичната истрага.
- Финансиските истраги, заедно со заплена и 
конфискација на средства, и понатаму се ретки.

Соработка во областа на дроги

-Заплената на наркотици се намали.

Борба против тероризам

Институционална поставеност и правно усогласување

- Борбата против тероризам има доминантен пристап 
базиран на безбедност. Треба да се воспостави дијалог 
и соработка меѓу безбедносните агенции и локалната 
заедница и граѓанските организации.
- Стратегијата за борба против тероризмот предвидува 
склучување на билатерални договори со соседните 
земји и воспоставување на заеднички оперативни 
тимови, како и истрага на финансиските текови, но за 
ова последното се потребни дополнителни законски 
измени.
- Стратегијата за борба против тероризмот предвидува 
национален координатор за справување со тероризмот, 
но само за безбедносните агенции. Не е предвидена 
некаква улога на координаторот во однос на јавноста.
- На стратегијата и недостига акциски план со 
конкретни проекти кои ќе следат и ресурси.

Капацитет за спроведување и извршување

- Активностите за да се спречи протокот на учесници во 
странска војска, полиција, паравоените или пара- 
полициски формации треба да вклучуваат и учество на 
локалните верски лидери и граѓанското општество.
- Земјата треба да се фокусира и на откривање и       
запирање на финансиските текови кои го финансираат 
тероризмот.

Легална и нерегуларна миграција

Институционална поставеност и правно усогласување

Капацитет за спроведување и извршување

- Треба да најде решение за недостигот на доверливи 
податоци за обемот и структурата на миграциските 
текови.
- Потребни се дополнителни мерки за специфичните 
потреби на поединците со сигурност да бидат 
идентификувани и решени, вклучително и преку 
соодветни канали на упатување.
- Кај Центарот за управување со кризи беше забележан 
недоволен институционален капацитет и човечки 
ресурси.
- Органите за спроведување на законот треба да бидат 
повеќе проактивни во однос на превенција и апсење на 
криумчари на луѓе.
- Прифатниот центар за странци Сé уште  не е погоден 
за сместување на ранливи категории лица.
- Пристапот до соодветни засолништа и натаму е лош, 
исто како и пристапот до здравствена заштита, вода и 
санитарни услови.
- Ниту еден од транзитните центри не е погоден за 
долгорочни престои, бидејќи властите одбиваат да се 
подготват за друга ситуација, освен за привремен 
транзит.
- Потребни се дополнителни мерки за заштита на 
најранливите категории, доволно и соодветни 
капацитети и редовно следење на состојбите во сите 
прифатни центри.
- Земјата допрва треба да склучи договори за 
реадмисија со голем број на земји на потекло на 
нерегуларните мигранти, истовремено водејќи сметка за 
политиката на невраќање на барателите на азил.
- Преговорите за склучување на договор за реадмисија 
со Турција се во тек уште од 2010 година.

Азил

Институционална поставеност и правно усогласување

- Според измените на Законот за азил и привремена 
заштита, барање за азил поднесено од лице од безбедна 
трета земја ќе се смета за очигледно неосновано, што не 
е во соглосност со Директивата за постапката за азил. 
Законодавството треба гарантира дека при 
одлучувањето на основаноста на секое барање, ќе се 
врши одделна проценка на индивидуалните околности 
за секој случај, како што налажува европското acquie и 
принципот на невраќање.
- Со измените на  Законот за азил и привремена заштита 
исто така е предвидено дека принципот на семејно 
обединување може да се оствари само три години по 
добивањето на статус на бегалец, што не е во 
согласност со Директивата за правото на семејно 
обединување.

Капацитет за спроведување и извршување

- Одделението за азил не е целосно екипирано. Од 
вкупно 23 работни места, пополнети се само 14. 
- Одделението уште се бори навремено да се справи со 
барањата за азил. Потребна е стручна обука за оние кои 
работат со случаите.
- Квалитетот на донесување одлуки во постапката за 
азил и понатаму е несоодветен.
- Капацитетот да се оценат барањата врз основа на 
заснованоста Сé уште  е слаб и потребна е 
дополнителна обука.
- Судските одлуки во случаите за азил често не се 

преземени врз основа на темелно испитување на 
основаноста.
- Недостигаат капацитети за толкување
- Потребен е поголем буџет за да се олесни ефективна 
интеграција на бегалците.
- Нема напредок при воспоставувањето на база на 
податоци за верификација на лични податоци, 
фотографии и отпечатоци од прсти на барателите на 
азил.
- Има пријавени случаи на протерување преку 
границите на неидентификуван број на мигранти.
- Има ограничени механизми за соодветно 
препознавање и упатување на оние кои имаат потреба 
од заштита.
- Генерално, стапката на признавање азил и понатаму е 
на ниско ниво, а тоа главно се должи на ограничените 
можности за локална интеграција.
- Управниот суд продолжи да ги процесуира барањата 
за азил претежно на процедурална, наместо на 
суштинска основа.
- Прифатниот центар за баратели на азил во Визбегово и 
понатаму не е доволно безбеден, со оглед на тоа што 
центарот е мета на организирани криминални групи кои 
наводно влегуваат во објектот вон работно време, кога 
обезбедувањето е намалено.

Визна политика

- Направени се одредени напори за подобрување на 
социо-економските услови на ранливите групи, особено 
на Ромите, преку посебни програми за поддршка во 
областа на вработувањето, образованието и 
здравството, но сепак, за да се адресираат основните 
причини за појава на миграцијата Сé уште се потребни 
поголеми структурни напори и инвестиција во 
соодветните ресурси.

Надворешни граници и Шенген

Институционална поставеност и правно усогласување

- Земјата Сé уште треба да се создаде единствен 
координативен центар за размена на полициски 
информации, како дел од подготовките за основање на 
SIRENE (Supplementary Information Request at National 
Entry) Бирото во подоцнежна фаза.

Капацитет за спроведување и извршување

- Иако Националниот координативен центар за 
гранично управување подготвува редовни месечни и 
квартални извештаи за анализа на ризик, неговите 
институционални и функционални капацитети 
остануваат слаби.
- Потребни се понатамошни инвестиции во однос на 
граничното управување, со давање приоритет на оние 
граници кои се најмногу изложени на илегалните 
миграциски текови.
- Граничната полиција, царината и други тела и агенции 
немаат заеднички пристап до базите на податоци и 
нема формализирана и обезбедена рамка за размена на 
информации со соодветните служби за безбедност.
- Откривање на лажни или фалсификувани документи 
остана на ниско ниво.
- Треба да се воспостави досие на откривање, истрага и 
гонење на прекуграничниот криминал во координација 
со сите надлежни за спроведување на законот.

Борба против организиран криминал

Институционална поставеност и правно усогласување

- Во рамките на МВР има специјализирани полициски 
сектори за различни видови на организиран криминал, а 
дополнително постојат и две специјализирани единици 
кои се надлежни за справување со финансиски 
криминал: финансиската полиција при Министерството 
за финансии и одделението за финансиско разузнавање 
при МВР. Оваа поделба создава непотребнa конфузија 
на надлежностите.
- Центарот за обука на полицијата во рамките на 
Министерството за внатрешни работи обезбедува и 
почетна и стручна обука. Засега е функционален само 
еден од планираните три сектори за обука, Секторот за 
основно образование.
- Децентрализацијата на Националната комисија за 
борба против трговија со луѓе и нелегална миграција, 
преку воспоставување на локални комисии на 
општинско ниво, допрва треба да ја докаже својата 
ефективнот.
- Треба да се зајакнат капацитетите за стратешко 
планирање во рамките на Министерството за внатрешни 
работи и Јавното обвинителство.
- Законодавството за спречување на перење пари мора 
да биде изменето за целосно усогласување со acquis.
- Законот за замрзнување, конфискација и управување со 
криминални средства треба допрва да се измени.
- Треба да се зајакнат правниот статус и функциите на 
Агенцијата за управување со конфискуван имот.
- Треба да се развие Стратегија за спречување и борба 
против компјутерскиот криминал.

Капацитет за спроведување и извршување

- Националниот координативен центар за борба против 
организираниот криминал не е целосно оперативен, 
иако беше опремен и персоналот беше номиниран. 
Центарот сè уште не е поврзан со Царинската управа и со 
Управата за јавни приходи и нема пристап до нивните 
датабази. Моментално не е поврзан ни со Финансиската 
полиција.
- Односите помеѓу обвинителите, полицијата и другите 
релевантни тела и агенции треба да се подобрат, за 
обвинителската служба да може да има водечка улога во 
истрагите.
- Формиран е само еден од планираните истражни 
центри под раководство на јавниот обвинител и истиот с
è уште не е соодветно екипиран и опремен.
- Нема електронска интерконекција помеѓу полицијата и 
Јавното обвинителство.
- Спроведувањето на политиката за вработување 
заснована на заслуги и системот за кариера 
загарантирани со закон бара континуирано внимание.
- Основно јавно обвинителство против организиран 
криминал и корупција сè уште нема доволно јавни 
обвинители, само 10 од планираните 13 позиции се 
пополнети.
- Треба да продолжат реформите кои ќе овозможуваат 
раздвојување на следењето на комуникации за кривични 
истраги и за безбедносни цели.
- Генерално, нивото на казнување од страна на судовите 
се чини дека е соодветно строго, но сè уште се потребни

 напори за да се обезбеди поголема конзистентност.
- Откриени се многу малку жртви на трговија со луѓе, 
иако државата е земја на потекло, транзит и дестинација, 
а организираните криминални групи се активно 
вклучени во трговија и криумчарење.
- Постојано мора да се внимава на малолетниците без 
придружба кои се под ризик да станат жртви на трговија 
со луѓе, посебно ако се земат предвид мешаните 
миграциски текови низ земјата.
- Сите релевантни институции мора соодветно да го 
спроведуваат законодавството за спречување на перење 
пари.
- Се гонат само неколку случаи на перење пари (2 
обвиненија против 12 лица во 2017 год.) и треба да се 
засили неопходното собирање, обработка и анализа на 
податоци.
- Финансиската полиција и Одделението за финансиско 
разузнавање имаат слаби ресурси и слаби капацитети. 
- Органите за спроведување на законот и 
обвинителството сè уште немаат изградени капацитети и 
стручно знаење за спроведување на финансиски истраги 
на систематски начин.
- Иако има одреден напредок, сè треба да се подобрува 
координацијата, оперативниот капацитет и 
систематската размена на податоци во однос на 
финансиски истраги.
- Конфискацијата на криминалните средства 
треба да стане стратешки приоритет во борбата против 
организираниот криминал, тероризмот и корупцијата на 
високо ниво во земјата
- Криминалните групи се вклучени во се поразлични 
профитабилни нелегални активности и потоа 
реинвестираат значајни суми во економијата.
- Алатките на земјата за замрзнување, управување и 
конфискација на криминални средства не се доволно 
ефективни. Затоа, треба да се развие и имплементира 
посеопфатна и кохерентна законска рамка и политики за 
конфискација на приноси од криминал. Таквата рамка 
треба особено да се фокусира на спроведување на 
правила за проширена конфискација, конфискација кај 

трети страни и конфискација која не е заснована на 
пресуда. Исто така, оваа рамка треба да им овозможи на 
надлежните служби повеќе да ја користат можноста за 
времено замрзнување на имотот.
- За да се олесни ефективното извршување на 
конфискацијата, од суштинска важност е финансиските 
истраги за имотот на одредено лице да продолжат со 
години по кривичната пресуда, со цел целосно да може 
да се изврши претходно издадената наредба за 
конфискација.
- Државата треба итно да го засили капацитетот за 
управување со средства стекнати преку конфискација.

Соработка во областа на дроги

- Постои Државна меѓусекторска комисија која ги 
следи активностите дефинирани во Акцискиот план за 
спроведување на Стратегијата за дроги. Потребно е да 
се интензивира координацијата и  спроведувањето на 
оваа Стратегија.
- Во текот на 2016 година како и во текот на 
првиот семестар од 2017 година, не е направено ниедно 
уништување на запленети и конфискувани лекови.

Борба против тероризам

Институционална поставеност и правно усогласување

- Канцеларијата на Националниот координатор за борба 
против тероризмот и спречување на насилен 
екстремизам, како и Националниот комитет за 
превенција на насилен екстремизам борба против 
тероризмот се само делумно оперативни.
- Потребно е да се обезбеди целосна соработка меѓу 
агенциите за спроведување на законот, разузнавачките 
служби и клучните државни институции (образование, 
здравство, социјални услуги), како и со локалните 
заедници и граѓанското општество.

 Капацитет за спроведување и извршување

- Потребно е да се дополнително зајакнување на 
Управата за безбедност и контраразунавање која е 
задолжена за внатрешна безбедност и 
контраразузнавање, вклучително и за повратниците кои 
биле на странски боишта.
- Не постојат мерки за превенција и спречување на 
радикализација. 
- Потребно е да се инвестира во мерки за 
де-радикализација и мерки за ресоцијализација

Легална и нерегуларна миграција

Институционална поставеност и правно усогласување

- Допрва треба да се донесе Законот за странци.

 Капацитет за спроведување и извршување

- Се забележува недостиг на веродостојни податоци за 
обемот и структурата на миграциските текови.
- Пограничната полиција има пополнето над 60% од 
предвидените места
- Борбата против мрежите за криумчарење на мигранти 
треба да биде приоритет.
- Еден од стратешките приоритети на Резолуцијата на 
миграциската политика е идентификација на мигранти, 
ниво профилирање и нивно упатување кон соодветниот 
систем за заштота. Имплементацијата на истото треба да 
се подобри и да се обезбеди систематско регистрирање 
на мигрантите, како и профилирање кое ја препознава 
потребата од соодветна заштита.
- Земјата продолжи со арбитрерно задржување на 
одреден број лица фатени во незаконски движења, со 
цел да ги обезбеди нивните сведочења во судските 
случаи против криумчари.
- Ниту еден од транзитните центри не е погоден за 
долгорочни престои, а властите и понатаму не сакаат да 
обезбедат повеќе од привремен престој. 
- Земјата треба да воспостави механизам за враќање на 
нерегуларните мигранти, во согласнот со acquis.

Азил

Институционална поставеност и правно усогласување

- Стратегијата за интеграција на бегалци и странци 
2017-2027 сè уште не е усвоена.
- Потребни се итни мерки за борба против 
ксенофобијата и справување со негативни ставови кон 
мигрантите и бегалците.

 

Капацитет за спроведување и извршување

- Министерството за внатрешни работи почна да ја 
надградува постоечката база на податоци за странците 
преку развивање на нов модул за азил кој треба да ја 
обезбеди неопходната алатка за обработка на барањата 
за азил. Сепак, треба да се подобри координацијата меѓу 
различните органи вклучени во овој процес.
- Квалитетот на одлучување во постапките за азил уште 
не е соодветен.
- Одделот за азил сè уште не е целосно екипиран.
-  Капацитетот за проценка на основаноста на барањата 
за азил е сé уште слаб.

- Сé уште  има тешкотии да се обезбеди превод за време 
на интервјуата со барателите на азил.
-  Сè уште  се пријавуваат случаи на присилно враќање на 
границите.
- Мигрантите не се регистрираат систематски.
- Сé уште  нема доволно механизми за скрининг за да се 
идентификуваат и да се упатуваат оние на кои им е 
потребна заштита.
- Во отсуство на соодветен систем за уредно управување 
со нерегуларните движења, особено во отсуство на 
ефективни договори за реадмисија со соседните земји, 
нелегалните враќања продолжуваат.
- Одлуките за престанок на правото на азил посебно ги 
погодија главно косовските бегалци, чиј статус беше 
прекинат по 18 години престој во земјата. Косовските 
Роми беа особено засегнати.
- Во 2017 година, супсидијарната заштита беше укината 
во 82 случаи кои се однесуваа на 162 лица, вклучувајќи 
четири случаи врз основа на закана за националната 
безбедност.
- Потребно е подобрување  на  услугите  во главниот 
прифатен центар за баратели на азил во Визбегово, 
посебно во однос на храната.

Визна политика

Надворешни граници и Шенген

Институционална поставеност и правно усогласување

- Од суштинско значење е да се воспостави систем за 
гранична безбедност во кој ќе се користи анализа на 
ризик. 
- Акцискиот план за Шенген кој беше усвоен во 2008 
година, мора да се надгради.
- Сé уште  не е фукнционален Националниот 
координативен центар за гранично управување, кој беше 
формиран со цел да се постигне ефикасна координација, 
размена на податоци, размена на информации и 
поголема ефикасност на интегрираниот систем за 
гранично управување. 

Капацитет за спроведување и извршување

- Стратегијата за интегрирано гранично управување 
2015-2019 и акциониот план се во рана фаза на 
имплементација. 
- Иако Националниот координативен центар за 
интегрирано гранично управување подготвува редовни 
извештаи за анализа на ризик, сè уште треба да се 
зајакнат институционалните и оперативните капацитети. 
ИТ и техничката експертиза мора да се засили, како 
прашање на приоритет.
- Потребни се дополнителни инвестиции за надзор над 
границата и инфраструктурата, вклучително и долж 
границата со вода.
- Граничната полиција, царината и другите тела сѐ уште 
немаат заеднички пристап до базите на податоци и нема 
формализирани и сигурни активности за размена на 
информации со соодветните служби за безбедност.
- Сé уште  нема мерливи резултати за откривање, истрага 
и гонење на прекуграничен криминал
- Треба да се воспостави евиденција за откривање, 
истрага и гонење на прекуграничниот криминал. 

Борба против организиран криминал

Институционална поставеност и правно усогласување

Клучни институции

- Центарот за обука на полицијата при Министерството за 
внатрешни работи обезбедува и почетна и стручна 
обука, но сé уште не е целосно оперативен.
- Системот за следење на комуникации беше 
реформиран и беше формирана Оперативната техничка 
агенција (ОТА), но некои овластени тела допрва треба да 
воспостават врска со ОТА.

Правна рамка

- Законот за замрзнување, конфискација и управување со 
криминално стекнат имот допрва треба да се измени и 
целосно да се усогласи со неодамнешната Стратегија за 
зајакнување на капацитетите за финансиски истраги и 
конфискација на имот.
- Треба да се зајакне правниот статус и функциите на 
Агенцијата за управување со конфискуван имот.
- Треба да се развие национална проценка на закани за 
сериозен и организиран криминал во согласност со 
методологијата на Европол за проценка на сериозни 
закани од организиран криминал и треба да информира 
за одлуките за оперативни приоритети во решавањето на 
организираниот криминал во наредните години.

   

Капацитет за спроведување и извршување

- Механизмот за надворешен надзор е воспоставен за да 
се обезбеди независен надзор на органите за 
спроведување на законот и да се одговори на 
потенцијалните злоупотреби, но треба да се воспостави 
механизам за граѓанска контрола во рамки на Народниот 
правобранител за целиот механизам за надзор да биде 
целосно функционален.
- Основното јавно обвинителство против организиран 
криминал и корупција сè уште нема доволно јавни 
обвинители, само 10 од планираните 15 позиции се 
пополнети. Организираниот криминал и корупција треба 
да бидат приоритет во однос на човечките ресурси во 
обвинителството.
- Воспоставена е електронска интерконеција помеѓу 
полицијата, јавното обвинителство и другите органи за 
спроведување на законот и треба да се следи како ќе се 
спроведува истата.
- Треба постојано да се контролира спроведувањето на 
политиката за вработување заснована на заслуги и 
системот за кариера кој е загарантиран со закон.
- Концептот на полициско работење водено од 
разузнавање се спроведува, но треба да се зајакне и да 
се усогласи со тековните реформи во судството и 
полицијата.
- Во однос на меѓународната полициска соработка, 
органите за спроведување на законот треба да ги 
користат регионалните иницијативи, како што се 
Заедничката оперативна канцеларија во Виена и

Работната група за Западен Балкан, која служи како 
регионална оперативна платформа за меѓународна 
истрага за организирано криумчарење мигранти - 
криминални групи.
- Органите за спроведување на законот и органите на 
прогонот мора дополнително да го зголемат 
оперативниот капацитет, вклучително и за систематско 
спроведување финансиски истраги.
- И покрај одреден напредок, сè уште постои потреба за 
понатамошно подобрување на координацијата, 
оперативниот капацитет и систематската размена на 
податоци при финансиски истраги.
- Воспоставување на регистар на централни банкарски 
сметки чиј пристап значително ќе придонесе за 
квалитетот на финансиските истраги зависи од 
финализацијата и донесувањето на новиот Закон за 
платежни услуги.
- Конфискацијата на криминалниот имот сега треба да 
биде стратешки приоритет во националната борба 
против организираниот криминал, тероризмот и 
корупцијата на високо ниво. 
- Алатките на земјата за замрзнување, управување и 
конфискување на криминално стекнатиот имот сѐ уште 
не се доволно ефективни. Потребен е поинтегриран 
оперативен приод за ефикасно да се осигури повраток 
на имотот.
- Сите релевантни институции мора правилно да го 
применуваат законодавството против перење пари.
- Во врска со сајбер-криминал, досега нема 
воспоставени процедури за систематско следење на 
“темниот интернет”.
- Северна Македонија сега треба исто така поефикасно 
да се справува со сајбер криминалот, преку откривање, 
следење и гонење на сајбер-криминалците.

Соработка во областа на дроги

Институционална поставеност и правно усогласување

- Преземени се чекори за измена на Законот за контрола 
на дроги и психотропни супстанци, а нацрт-амандманите 
имаат за цел да воспостават посилен систем за 
откривање на нови психоактивни супстанции. Ова треба 
да биде поддржано со формалното воспоставување на 
национален систем за рано предупредување, како што 
се бара од ЕУ acquis

Капацитет за спроведување и извршување

- Оперативниот капацитет на Националната 
опсерваторија за дроги треба да се зајакне за да може 
правилно да ги спроведува своите задачи за следење на 
дрога
- Собирањето на податоци, анализата и известувањето во 
согласност со барањата и методологиите на Европскиот 
центар за следење на дрогите и зависности од дроги 
бара понатамошно зајакнување.
- Недостигот на безбедно складирање дрога и 
прекурзори пред уништувањето останува проблем.

Според сегашното законодавство, не е можно да се чува 
само мал примерок како материјален доказ за судска 
постапка, наместо целокупната задржана количина. 
Допрва треба да се постави соодветен процес за 
уништување на прекурзори.

Борба против тероризам 

Институционална поставеност и правно усогласување

- Се зголеми соработката помеѓу службите за 
спроведување на законот, разузнавачките служби и 
релевантните клучни државни институции (образование, 
здравство и социјални услуги).
- Треба да се направи повеќе во односите со локалните 
заедници и граѓанските организации.
- Потребно е да се обезбедат потребните човечки и 
финансиски ресурси.

Капацитет за спроведување и извршување

- Во 2018 год., шестмина од осудените за учество во 
странски воени, полициски и паравоени формации беа 
пуштени од затвор, но нема систематски механизам за 
нивно следење по нивното ослободување. Потребни се 
систематски механизми за следење на странските борци 
повратници откако ќе се вратат и/или ќе бидат пуштени 
на слобода.
- Треба да продолжат чекорите кои беа преземени за 
дерадикализација во затворите.

Легална и нерегуларна миграција

Институционална поставеност и правно усогласување

Капацитет за спроведување и извршување

- Сè уште има несигурности во поглед на опсегот и 
структурата на миграциските текови
- Недоследната регистрација на мигрантите фатени во 
нелегални движења го спречува редовното и соодветно 
профилирање на заштита на чувствителни податоци и 
упатувањето на националните механизми за заштита
- Треба дополнително да се постапи во врска со 
проблемот со редовните криумчарења на северната 
граница
- Борбата против мрежите за криумчарење мора да биде 
приоритет
- Земјата продолжи со арбитрерно задржување на 
одреден број лица фатени во незаконски движења, со 
цел да ги обезбеди нивните сведочења во судските 
случаи против криумчари.
- Ниту еден од транзитните центри не е погоден за 
долгорочни престои, а властите и понатаму не сакаат да 
обезбедат повеќе од привремен престој.
- Земјата треба да воспостави услуги за повратниците, а 
координативното тело за повратници треба повторно да 
заживее.
- Земјата треба да воспостави механизам за враќање на 
нелегалните мигранти, во согласнот со acquis.
- Потребен е поголем напор за успешно реинтегрирање 
на повратници, особено на најранливите како Ромите – 
кои опфаќаат голем дел од повратниците.
- Потребно е зајакната соработка, комуникација и 
координација помеѓу власта на централно ниво, помеѓу 
централната и локалната власт и со меѓународните 
организации и НВО активни во реинтеграцијата на 
повратници.

- Власта треба да размисли за повторно заживување и 
зајакнување на координативното тело за повратници под 
водство на Министерството за труд и социјална 
политика.

Азил

Институционална поставеност и правно усогласување

- Воспоставени се Стандардни оперативни процедури 
(СОП) за деца без придружба и за ранливи категории 
странци, меѓутоа потребни се дополнителни напори за 
да се обезбеди систематско спроведување
- Сè уште не е донесена Стратегијата за интеграција за 
бегалци и странци 2017- 2027 година
- Потребни се поголеми напори за справување со 
негативните ставови на јавноста кон мигрантите и 
бегалците.

Капацитет за спроведување и извршување

- Квалитетот на одлучување по постапките за азил треба 
да се подобри, вклучително и на жалбено ниво.
- И понатаму има потешкотии во обезбедувањето превод 
за време на интервјуа со баратели на азил и бесплатната 
правна помош не е достапна во пракса поради бројни 
услови коишто барателите на азил не се можност да ги 
исполнат.
- Во отсуство на соодветен систем за добро управување 
со нерегуларните движења, особено неможноста за 
ефикасно спроведување на некои спогодби за 
реадмисија со соседните земји, нелегалните враќања 

продолжуваат.
- Одлуките за престанок на правото на азил ги погодија 
главно косовските бегалци, чиј статус беше прекинат по 
18 години престој во земјата. Овие лица останаа на 
територијата без правен статус. Косовските Роми беа 
особено погодени.
- Од септември 2017 до декември 2018 година, 
супсидијарната заштита беше укината во 64 случаи кои 
засегнаа 184 лица, сите косовски Роми, вклучително 
шест случаи врз основа на закана за националната 
безбедност. Овие случаи се оспорени пред управен суд.

Визна политика

- За да се обезбеди добро управувана средина во поглед 
на миграции и безбедност како главен услов за 
континуирано исполнување на одредниците, земјата 
треба да осигури целосна усогласеност со визната 
политика на ЕУ.

Шенген и надворешни граници

Институционална поставеност и правно усогласување

Капацитет за спроведување и извршување

- Треба да продолжи спроведувањето на 
Стратегијата за интегрирано гранично управување 
2015-2019 и поврзаниот акциски план.
- Иако Националниот координативен центар за 
интегрирано гранично управување подготвува редовни 
извештаи за анализа на ризик, сè уште треба да се 
зајакне институционалниот и оперативниот капацитет. 
Информатичката и техничката експертиза мора да се 
засили, како прашање на приоритет.
- Граничната полиција, царината и другите тела сѐ 
уште немаат заеднички пристап до базите на податоци и 
нема формализирани и сигурни активности за размена 
на информации со соодветните служби за безбедност.
- Сé уште нема мерливи резултати за откривање, 
истрага и гонење на прекуграничен криминал.

Извештај 2016 Извештај 2018 Извештај 2019



Борба против организиран криминал

Институционална поставеност и правно усогласување

- Важен сегмент од Законот за кривична постапка е 
воспоставувањето на истражни центри кои имаат за цел 
да ја институционализираат соработката меѓу 
обвинителите и полицијата, но засега формално е 
формиран само еден таков центар и истиот не е 
оперативен поради недостигот на персонал и опрема.
- Законот за замрзнување, одземање и управување на 
криминални средства треба да се подобри.
- Треба да се зајакне правниот статус и функциите на 
Агенцијата за управување со конфискуван имот.
- И покрај експертска помош од ЕУ за Законот за следење 
на комуникациите, истиот Сé уште  не е изменет за да 
биде во согласност со европските стандарди.
- Процесот на внатрешна реформа и надзор над 
разузнавањето засега е пребавен.
- Сé уште  недостига акциски план за Стратегијата за 
развој на полицијата 2016-2020 кој ќе вклучи 
распределба на ресурси.
- И покрај повторените препораки, Сé уште  не е 
воспоставен механизам за надворешен надзор на 
полицијата.
- Законодавството за спречување на перење пари е 
подобрено, но дополнителни измени се потребни за да 
се обезбеди целосна усогласеност со acquis.
- Меѓуинституционална соработка во однос на 
спречување на перење на пари и понатаму треба да се 
подобри.
- Потребна е јасна поделба на областувањата на 
Царинската управа, финансиската полиција и 
граничната полиција како клучни играчи во борбата 
против организиран криминал.
- Администрацијата, финансиската полиција и 
граничната полиција се клучни играчи во борбата 

против организираниот криминал, но е потребна јасна 
поделбата на нивните овластувања.
- Потребна е политичка поддршка за работата на 
Националната комисија за борба против трговија со луѓе 
и илегална миграција.
- Стратегијата за сајбер безбедност сé уште не е 
финализирана и треба да се усогласи со Европската 
стратегија за сајбер безбедност.

Капацитет за спроведување и извршување

- Иако законот налага политика за вработување и систем 
на кариера во полицијата заснован на заслуги, 
обвинувањата за политизирани вработувања и 
отпуштања во Министерството за внатрешни работи сè 
уште постојат и треба да се решат
- Националниот координативен центар за борба против 
организиран криминал сè уште не е во функција поради 
финансиски ограничувања, имено недостаток на 
персонал и опрема.
- Нивото на идентификација на жртви на трговија со луѓе 
и понатаму е на ниско ниво, исто како и меѓународната 
соработка во борбата против овој феномен.
- Сите три служби за спроведуување на законот кои 
имаат надлежност да применуваат посебни истражни 
мерки, вклучувајќи ги и Финансиската полиција и 
Царинската управа, треба да имаат технички капацитет 
за следење на комуникациите, независно од 
разузнавачките служби.
- Довербата во системот е нарушена со постоењето и 
содржината на нелегалното прислушување. Сепак, ова 
не треба да го одвлекува вниманието од континуираната 
и ефективна употреба на посебни мерки за вистинските 
цели на кривичната истрага.
- Финансиските истраги, заедно со заплена и 
конфискација на средства, и понатаму се ретки.

Соработка во областа на дроги

-Заплената на наркотици се намали.

Борба против тероризам

Институционална поставеност и правно усогласување

- Борбата против тероризам има доминантен пристап 
базиран на безбедност. Треба да се воспостави дијалог 
и соработка меѓу безбедносните агенции и локалната 
заедница и граѓанските организации.
- Стратегијата за борба против тероризмот предвидува 
склучување на билатерални договори со соседните 
земји и воспоставување на заеднички оперативни 
тимови, како и истрага на финансиските текови, но за 
ова последното се потребни дополнителни законски 
измени.
- Стратегијата за борба против тероризмот предвидува 
национален координатор за справување со тероризмот, 
но само за безбедносните агенции. Не е предвидена 
некаква улога на координаторот во однос на јавноста.
- На стратегијата и недостига акциски план со 
конкретни проекти кои ќе следат и ресурси.

Капацитет за спроведување и извршување

- Активностите за да се спречи протокот на учесници во 
странска војска, полиција, паравоените или пара- 
полициски формации треба да вклучуваат и учество на 
локалните верски лидери и граѓанското општество.
- Земјата треба да се фокусира и на откривање и       
запирање на финансиските текови кои го финансираат 
тероризмот.

Легална и нерегуларна миграција

Институционална поставеност и правно усогласување

Капацитет за спроведување и извршување

- Треба да најде решение за недостигот на доверливи 
податоци за обемот и структурата на миграциските 
текови.
- Потребни се дополнителни мерки за специфичните 
потреби на поединците со сигурност да бидат 
идентификувани и решени, вклучително и преку 
соодветни канали на упатување.
- Кај Центарот за управување со кризи беше забележан 
недоволен институционален капацитет и човечки 
ресурси.
- Органите за спроведување на законот треба да бидат 
повеќе проактивни во однос на превенција и апсење на 
криумчари на луѓе.
- Прифатниот центар за странци Сé уште  не е погоден 
за сместување на ранливи категории лица.
- Пристапот до соодветни засолништа и натаму е лош, 
исто како и пристапот до здравствена заштита, вода и 
санитарни услови.
- Ниту еден од транзитните центри не е погоден за 
долгорочни престои, бидејќи властите одбиваат да се 
подготват за друга ситуација, освен за привремен 
транзит.
- Потребни се дополнителни мерки за заштита на 
најранливите категории, доволно и соодветни 
капацитети и редовно следење на состојбите во сите 
прифатни центри.
- Земјата допрва треба да склучи договори за 
реадмисија со голем број на земји на потекло на 
нерегуларните мигранти, истовремено водејќи сметка за 
политиката на невраќање на барателите на азил.
- Преговорите за склучување на договор за реадмисија 
со Турција се во тек уште од 2010 година.

Азил

Институционална поставеност и правно усогласување

- Според измените на Законот за азил и привремена 
заштита, барање за азил поднесено од лице од безбедна 
трета земја ќе се смета за очигледно неосновано, што не 
е во соглосност со Директивата за постапката за азил. 
Законодавството треба гарантира дека при 
одлучувањето на основаноста на секое барање, ќе се 
врши одделна проценка на индивидуалните околности 
за секој случај, како што налажува европското acquie и 
принципот на невраќање.
- Со измените на  Законот за азил и привремена заштита 
исто така е предвидено дека принципот на семејно 
обединување може да се оствари само три години по 
добивањето на статус на бегалец, што не е во 
согласност со Директивата за правото на семејно 
обединување.

Капацитет за спроведување и извршување

- Одделението за азил не е целосно екипирано. Од 
вкупно 23 работни места, пополнети се само 14. 
- Одделението уште се бори навремено да се справи со 
барањата за азил. Потребна е стручна обука за оние кои 
работат со случаите.
- Квалитетот на донесување одлуки во постапката за 
азил и понатаму е несоодветен.
- Капацитетот да се оценат барањата врз основа на 
заснованоста Сé уште  е слаб и потребна е 
дополнителна обука.
- Судските одлуки во случаите за азил често не се 

преземени врз основа на темелно испитување на 
основаноста.
- Недостигаат капацитети за толкување
- Потребен е поголем буџет за да се олесни ефективна 
интеграција на бегалците.
- Нема напредок при воспоставувањето на база на 
податоци за верификација на лични податоци, 
фотографии и отпечатоци од прсти на барателите на 
азил.
- Има пријавени случаи на протерување преку 
границите на неидентификуван број на мигранти.
- Има ограничени механизми за соодветно 
препознавање и упатување на оние кои имаат потреба 
од заштита.
- Генерално, стапката на признавање азил и понатаму е 
на ниско ниво, а тоа главно се должи на ограничените 
можности за локална интеграција.
- Управниот суд продолжи да ги процесуира барањата 
за азил претежно на процедурална, наместо на 
суштинска основа.
- Прифатниот центар за баратели на азил во Визбегово и 
понатаму не е доволно безбеден, со оглед на тоа што 
центарот е мета на организирани криминални групи кои 
наводно влегуваат во објектот вон работно време, кога 
обезбедувањето е намалено.

Визна политика

- Направени се одредени напори за подобрување на 
социо-економските услови на ранливите групи, особено 
на Ромите, преку посебни програми за поддршка во 
областа на вработувањето, образованието и 
здравството, но сепак, за да се адресираат основните 
причини за појава на миграцијата Сé уште се потребни 
поголеми структурни напори и инвестиција во 
соодветните ресурси.

Надворешни граници и Шенген

Институционална поставеност и правно усогласување

- Земјата Сé уште треба да се создаде единствен 
координативен центар за размена на полициски 
информации, како дел од подготовките за основање на 
SIRENE (Supplementary Information Request at National 
Entry) Бирото во подоцнежна фаза.

Капацитет за спроведување и извршување

- Иако Националниот координативен центар за 
гранично управување подготвува редовни месечни и 
квартални извештаи за анализа на ризик, неговите 
институционални и функционални капацитети 
остануваат слаби.
- Потребни се понатамошни инвестиции во однос на 
граничното управување, со давање приоритет на оние 
граници кои се најмногу изложени на илегалните 
миграциски текови.
- Граничната полиција, царината и други тела и агенции 
немаат заеднички пристап до базите на податоци и 
нема формализирана и обезбедена рамка за размена на 
информации со соодветните служби за безбедност.
- Откривање на лажни или фалсификувани документи 
остана на ниско ниво.
- Треба да се воспостави досие на откривање, истрага и 
гонење на прекуграничниот криминал во координација 
со сите надлежни за спроведување на законот.

Борба против организиран криминал

Институционална поставеност и правно усогласување

- Во рамките на МВР има специјализирани полициски 
сектори за различни видови на организиран криминал, а 
дополнително постојат и две специјализирани единици 
кои се надлежни за справување со финансиски 
криминал: финансиската полиција при Министерството 
за финансии и одделението за финансиско разузнавање 
при МВР. Оваа поделба создава непотребнa конфузија 
на надлежностите.
- Центарот за обука на полицијата во рамките на 
Министерството за внатрешни работи обезбедува и 
почетна и стручна обука. Засега е функционален само 
еден од планираните три сектори за обука, Секторот за 
основно образование.
- Децентрализацијата на Националната комисија за 
борба против трговија со луѓе и нелегална миграција, 
преку воспоставување на локални комисии на 
општинско ниво, допрва треба да ја докаже својата 
ефективнот.
- Треба да се зајакнат капацитетите за стратешко 
планирање во рамките на Министерството за внатрешни 
работи и Јавното обвинителство.
- Законодавството за спречување на перење пари мора 
да биде изменето за целосно усогласување со acquis.
- Законот за замрзнување, конфискација и управување со 
криминални средства треба допрва да се измени.
- Треба да се зајакнат правниот статус и функциите на 
Агенцијата за управување со конфискуван имот.
- Треба да се развие Стратегија за спречување и борба 
против компјутерскиот криминал.

Капацитет за спроведување и извршување

- Националниот координативен центар за борба против 
организираниот криминал не е целосно оперативен, 
иако беше опремен и персоналот беше номиниран. 
Центарот сè уште не е поврзан со Царинската управа и со 
Управата за јавни приходи и нема пристап до нивните 
датабази. Моментално не е поврзан ни со Финансиската 
полиција.
- Односите помеѓу обвинителите, полицијата и другите 
релевантни тела и агенции треба да се подобрат, за 
обвинителската служба да може да има водечка улога во 
истрагите.
- Формиран е само еден од планираните истражни 
центри под раководство на јавниот обвинител и истиот с
è уште не е соодветно екипиран и опремен.
- Нема електронска интерконекција помеѓу полицијата и 
Јавното обвинителство.
- Спроведувањето на политиката за вработување 
заснована на заслуги и системот за кариера 
загарантирани со закон бара континуирано внимание.
- Основно јавно обвинителство против организиран 
криминал и корупција сè уште нема доволно јавни 
обвинители, само 10 од планираните 13 позиции се 
пополнети.
- Треба да продолжат реформите кои ќе овозможуваат 
раздвојување на следењето на комуникации за кривични 
истраги и за безбедносни цели.
- Генерално, нивото на казнување од страна на судовите 
се чини дека е соодветно строго, но сè уште се потребни

 напори за да се обезбеди поголема конзистентност.
- Откриени се многу малку жртви на трговија со луѓе, 
иако државата е земја на потекло, транзит и дестинација, 
а организираните криминални групи се активно 
вклучени во трговија и криумчарење.
- Постојано мора да се внимава на малолетниците без 
придружба кои се под ризик да станат жртви на трговија 
со луѓе, посебно ако се земат предвид мешаните 
миграциски текови низ земјата.
- Сите релевантни институции мора соодветно да го 
спроведуваат законодавството за спречување на перење 
пари.
- Се гонат само неколку случаи на перење пари (2 
обвиненија против 12 лица во 2017 год.) и треба да се 
засили неопходното собирање, обработка и анализа на 
податоци.
- Финансиската полиција и Одделението за финансиско 
разузнавање имаат слаби ресурси и слаби капацитети. 
- Органите за спроведување на законот и 
обвинителството сè уште немаат изградени капацитети и 
стручно знаење за спроведување на финансиски истраги 
на систематски начин.
- Иако има одреден напредок, сè треба да се подобрува 
координацијата, оперативниот капацитет и 
систематската размена на податоци во однос на 
финансиски истраги.
- Конфискацијата на криминалните средства 
треба да стане стратешки приоритет во борбата против 
организираниот криминал, тероризмот и корупцијата на 
високо ниво во земјата
- Криминалните групи се вклучени во се поразлични 
профитабилни нелегални активности и потоа 
реинвестираат значајни суми во економијата.
- Алатките на земјата за замрзнување, управување и 
конфискација на криминални средства не се доволно 
ефективни. Затоа, треба да се развие и имплементира 
посеопфатна и кохерентна законска рамка и политики за 
конфискација на приноси од криминал. Таквата рамка 
треба особено да се фокусира на спроведување на 
правила за проширена конфискација, конфискација кај 

трети страни и конфискација која не е заснована на 
пресуда. Исто така, оваа рамка треба да им овозможи на 
надлежните служби повеќе да ја користат можноста за 
времено замрзнување на имотот.
- За да се олесни ефективното извршување на 
конфискацијата, од суштинска важност е финансиските 
истраги за имотот на одредено лице да продолжат со 
години по кривичната пресуда, со цел целосно да може 
да се изврши претходно издадената наредба за 
конфискација.
- Државата треба итно да го засили капацитетот за 
управување со средства стекнати преку конфискација.

Соработка во областа на дроги

- Постои Државна меѓусекторска комисија која ги 
следи активностите дефинирани во Акцискиот план за 
спроведување на Стратегијата за дроги. Потребно е да 
се интензивира координацијата и  спроведувањето на 
оваа Стратегија.
- Во текот на 2016 година како и во текот на 
првиот семестар од 2017 година, не е направено ниедно 
уништување на запленети и конфискувани лекови.

Борба против тероризам

Институционална поставеност и правно усогласување

- Канцеларијата на Националниот координатор за борба 
против тероризмот и спречување на насилен 
екстремизам, како и Националниот комитет за 
превенција на насилен екстремизам борба против 
тероризмот се само делумно оперативни.
- Потребно е да се обезбеди целосна соработка меѓу 
агенциите за спроведување на законот, разузнавачките 
служби и клучните државни институции (образование, 
здравство, социјални услуги), како и со локалните 
заедници и граѓанското општество.

 Капацитет за спроведување и извршување

- Потребно е да се дополнително зајакнување на 
Управата за безбедност и контраразунавање која е 
задолжена за внатрешна безбедност и 
контраразузнавање, вклучително и за повратниците кои 
биле на странски боишта.
- Не постојат мерки за превенција и спречување на 
радикализација. 
- Потребно е да се инвестира во мерки за 
де-радикализација и мерки за ресоцијализација

Легална и нерегуларна миграција

Институционална поставеност и правно усогласување

- Допрва треба да се донесе Законот за странци.

 Капацитет за спроведување и извршување

- Се забележува недостиг на веродостојни податоци за 
обемот и структурата на миграциските текови.
- Пограничната полиција има пополнето над 60% од 
предвидените места
- Борбата против мрежите за криумчарење на мигранти 
треба да биде приоритет.
- Еден од стратешките приоритети на Резолуцијата на 
миграциската политика е идентификација на мигранти, 
ниво профилирање и нивно упатување кон соодветниот 
систем за заштота. Имплементацијата на истото треба да 
се подобри и да се обезбеди систематско регистрирање 
на мигрантите, како и профилирање кое ја препознава 
потребата од соодветна заштита.
- Земјата продолжи со арбитрерно задржување на 
одреден број лица фатени во незаконски движења, со 
цел да ги обезбеди нивните сведочења во судските 
случаи против криумчари.
- Ниту еден од транзитните центри не е погоден за 
долгорочни престои, а властите и понатаму не сакаат да 
обезбедат повеќе од привремен престој. 
- Земјата треба да воспостави механизам за враќање на 
нерегуларните мигранти, во согласнот со acquis.

Азил

Институционална поставеност и правно усогласување

- Стратегијата за интеграција на бегалци и странци 
2017-2027 сè уште не е усвоена.
- Потребни се итни мерки за борба против 
ксенофобијата и справување со негативни ставови кон 
мигрантите и бегалците.

 

Капацитет за спроведување и извршување

- Министерството за внатрешни работи почна да ја 
надградува постоечката база на податоци за странците 
преку развивање на нов модул за азил кој треба да ја 
обезбеди неопходната алатка за обработка на барањата 
за азил. Сепак, треба да се подобри координацијата меѓу 
различните органи вклучени во овој процес.
- Квалитетот на одлучување во постапките за азил уште 
не е соодветен.
- Одделот за азил сè уште не е целосно екипиран.
-  Капацитетот за проценка на основаноста на барањата 
за азил е сé уште слаб.

- Сé уште  има тешкотии да се обезбеди превод за време 
на интервјуата со барателите на азил.
-  Сè уште  се пријавуваат случаи на присилно враќање на 
границите.
- Мигрантите не се регистрираат систематски.
- Сé уште  нема доволно механизми за скрининг за да се 
идентификуваат и да се упатуваат оние на кои им е 
потребна заштита.
- Во отсуство на соодветен систем за уредно управување 
со нерегуларните движења, особено во отсуство на 
ефективни договори за реадмисија со соседните земји, 
нелегалните враќања продолжуваат.
- Одлуките за престанок на правото на азил посебно ги 
погодија главно косовските бегалци, чиј статус беше 
прекинат по 18 години престој во земјата. Косовските 
Роми беа особено засегнати.
- Во 2017 година, супсидијарната заштита беше укината 
во 82 случаи кои се однесуваа на 162 лица, вклучувајќи 
четири случаи врз основа на закана за националната 
безбедност.
- Потребно е подобрување  на  услугите  во главниот 
прифатен центар за баратели на азил во Визбегово, 
посебно во однос на храната.

Визна политика

Надворешни граници и Шенген

Институционална поставеност и правно усогласување

- Од суштинско значење е да се воспостави систем за 
гранична безбедност во кој ќе се користи анализа на 
ризик. 
- Акцискиот план за Шенген кој беше усвоен во 2008 
година, мора да се надгради.
- Сé уште  не е фукнционален Националниот 
координативен центар за гранично управување, кој беше 
формиран со цел да се постигне ефикасна координација, 
размена на податоци, размена на информации и 
поголема ефикасност на интегрираниот систем за 
гранично управување. 

Капацитет за спроведување и извршување

- Стратегијата за интегрирано гранично управување 
2015-2019 и акциониот план се во рана фаза на 
имплементација. 
- Иако Националниот координативен центар за 
интегрирано гранично управување подготвува редовни 
извештаи за анализа на ризик, сè уште треба да се 
зајакнат институционалните и оперативните капацитети. 
ИТ и техничката експертиза мора да се засили, како 
прашање на приоритет.
- Потребни се дополнителни инвестиции за надзор над 
границата и инфраструктурата, вклучително и долж 
границата со вода.
- Граничната полиција, царината и другите тела сѐ уште 
немаат заеднички пристап до базите на податоци и нема 
формализирани и сигурни активности за размена на 
информации со соодветните служби за безбедност.
- Сé уште  нема мерливи резултати за откривање, истрага 
и гонење на прекуграничен криминал
- Треба да се воспостави евиденција за откривање, 
истрага и гонење на прекуграничниот криминал. 

Борба против организиран криминал

Институционална поставеност и правно усогласување

Клучни институции

- Центарот за обука на полицијата при Министерството за 
внатрешни работи обезбедува и почетна и стручна 
обука, но сé уште не е целосно оперативен.
- Системот за следење на комуникации беше 
реформиран и беше формирана Оперативната техничка 
агенција (ОТА), но некои овластени тела допрва треба да 
воспостават врска со ОТА.

Правна рамка

- Законот за замрзнување, конфискација и управување со 
криминално стекнат имот допрва треба да се измени и 
целосно да се усогласи со неодамнешната Стратегија за 
зајакнување на капацитетите за финансиски истраги и 
конфискација на имот.
- Треба да се зајакне правниот статус и функциите на 
Агенцијата за управување со конфискуван имот.
- Треба да се развие национална проценка на закани за 
сериозен и организиран криминал во согласност со 
методологијата на Европол за проценка на сериозни 
закани од организиран криминал и треба да информира 
за одлуките за оперативни приоритети во решавањето на 
организираниот криминал во наредните години.

   

Капацитет за спроведување и извршување

- Механизмот за надворешен надзор е воспоставен за да 
се обезбеди независен надзор на органите за 
спроведување на законот и да се одговори на 
потенцијалните злоупотреби, но треба да се воспостави 
механизам за граѓанска контрола во рамки на Народниот 
правобранител за целиот механизам за надзор да биде 
целосно функционален.
- Основното јавно обвинителство против организиран 
криминал и корупција сè уште нема доволно јавни 
обвинители, само 10 од планираните 15 позиции се 
пополнети. Организираниот криминал и корупција треба 
да бидат приоритет во однос на човечките ресурси во 
обвинителството.
- Воспоставена е електронска интерконеција помеѓу 
полицијата, јавното обвинителство и другите органи за 
спроведување на законот и треба да се следи како ќе се 
спроведува истата.
- Треба постојано да се контролира спроведувањето на 
политиката за вработување заснована на заслуги и 
системот за кариера кој е загарантиран со закон.
- Концептот на полициско работење водено од 
разузнавање се спроведува, но треба да се зајакне и да 
се усогласи со тековните реформи во судството и 
полицијата.
- Во однос на меѓународната полициска соработка, 
органите за спроведување на законот треба да ги 
користат регионалните иницијативи, како што се 
Заедничката оперативна канцеларија во Виена и

Работната група за Западен Балкан, која служи како 
регионална оперативна платформа за меѓународна 
истрага за организирано криумчарење мигранти - 
криминални групи.
- Органите за спроведување на законот и органите на 
прогонот мора дополнително да го зголемат 
оперативниот капацитет, вклучително и за систематско 
спроведување финансиски истраги.
- И покрај одреден напредок, сè уште постои потреба за 
понатамошно подобрување на координацијата, 
оперативниот капацитет и систематската размена на 
податоци при финансиски истраги.
- Воспоставување на регистар на централни банкарски 
сметки чиј пристап значително ќе придонесе за 
квалитетот на финансиските истраги зависи од 
финализацијата и донесувањето на новиот Закон за 
платежни услуги.
- Конфискацијата на криминалниот имот сега треба да 
биде стратешки приоритет во националната борба 
против организираниот криминал, тероризмот и 
корупцијата на високо ниво. 
- Алатките на земјата за замрзнување, управување и 
конфискување на криминално стекнатиот имот сѐ уште 
не се доволно ефективни. Потребен е поинтегриран 
оперативен приод за ефикасно да се осигури повраток 
на имотот.
- Сите релевантни институции мора правилно да го 
применуваат законодавството против перење пари.
- Во врска со сајбер-криминал, досега нема 
воспоставени процедури за систематско следење на 
“темниот интернет”.
- Северна Македонија сега треба исто така поефикасно 
да се справува со сајбер криминалот, преку откривање, 
следење и гонење на сајбер-криминалците.

Соработка во областа на дроги

Институционална поставеност и правно усогласување

- Преземени се чекори за измена на Законот за контрола 
на дроги и психотропни супстанци, а нацрт-амандманите 
имаат за цел да воспостават посилен систем за 
откривање на нови психоактивни супстанции. Ова треба 
да биде поддржано со формалното воспоставување на 
национален систем за рано предупредување, како што 
се бара од ЕУ acquis

Капацитет за спроведување и извршување

- Оперативниот капацитет на Националната 
опсерваторија за дроги треба да се зајакне за да може 
правилно да ги спроведува своите задачи за следење на 
дрога
- Собирањето на податоци, анализата и известувањето во 
согласност со барањата и методологиите на Европскиот 
центар за следење на дрогите и зависности од дроги 
бара понатамошно зајакнување.
- Недостигот на безбедно складирање дрога и 
прекурзори пред уништувањето останува проблем.

Според сегашното законодавство, не е можно да се чува 
само мал примерок како материјален доказ за судска 
постапка, наместо целокупната задржана количина. 
Допрва треба да се постави соодветен процес за 
уништување на прекурзори.

Борба против тероризам 

Институционална поставеност и правно усогласување

- Се зголеми соработката помеѓу службите за 
спроведување на законот, разузнавачките служби и 
релевантните клучни државни институции (образование, 
здравство и социјални услуги).
- Треба да се направи повеќе во односите со локалните 
заедници и граѓанските организации.
- Потребно е да се обезбедат потребните човечки и 
финансиски ресурси.

Капацитет за спроведување и извршување

- Во 2018 год., шестмина од осудените за учество во 
странски воени, полициски и паравоени формации беа 
пуштени од затвор, но нема систематски механизам за 
нивно следење по нивното ослободување. Потребни се 
систематски механизми за следење на странските борци 
повратници откако ќе се вратат и/или ќе бидат пуштени 
на слобода.
- Треба да продолжат чекорите кои беа преземени за 
дерадикализација во затворите.

Легална и нерегуларна миграција

Институционална поставеност и правно усогласување

Капацитет за спроведување и извршување

- Сè уште има несигурности во поглед на опсегот и 
структурата на миграциските текови
- Недоследната регистрација на мигрантите фатени во 
нелегални движења го спречува редовното и соодветно 
профилирање на заштита на чувствителни податоци и 
упатувањето на националните механизми за заштита
- Треба дополнително да се постапи во врска со 
проблемот со редовните криумчарења на северната 
граница
- Борбата против мрежите за криумчарење мора да биде 
приоритет
- Земјата продолжи со арбитрерно задржување на 
одреден број лица фатени во незаконски движења, со 
цел да ги обезбеди нивните сведочења во судските 
случаи против криумчари.
- Ниту еден од транзитните центри не е погоден за 
долгорочни престои, а властите и понатаму не сакаат да 
обезбедат повеќе од привремен престој.
- Земјата треба да воспостави услуги за повратниците, а 
координативното тело за повратници треба повторно да 
заживее.
- Земјата треба да воспостави механизам за враќање на 
нелегалните мигранти, во согласнот со acquis.
- Потребен е поголем напор за успешно реинтегрирање 
на повратници, особено на најранливите како Ромите – 
кои опфаќаат голем дел од повратниците.
- Потребно е зајакната соработка, комуникација и 
координација помеѓу власта на централно ниво, помеѓу 
централната и локалната власт и со меѓународните 
организации и НВО активни во реинтеграцијата на 
повратници.

- Власта треба да размисли за повторно заживување и 
зајакнување на координативното тело за повратници под 
водство на Министерството за труд и социјална 
политика.

Азил

Институционална поставеност и правно усогласување

- Воспоставени се Стандардни оперативни процедури 
(СОП) за деца без придружба и за ранливи категории 
странци, меѓутоа потребни се дополнителни напори за 
да се обезбеди систематско спроведување
- Сè уште не е донесена Стратегијата за интеграција за 
бегалци и странци 2017- 2027 година
- Потребни се поголеми напори за справување со 
негативните ставови на јавноста кон мигрантите и 
бегалците.

Капацитет за спроведување и извршување

- Квалитетот на одлучување по постапките за азил треба 
да се подобри, вклучително и на жалбено ниво.
- И понатаму има потешкотии во обезбедувањето превод 
за време на интервјуа со баратели на азил и бесплатната 
правна помош не е достапна во пракса поради бројни 
услови коишто барателите на азил не се можност да ги 
исполнат.
- Во отсуство на соодветен систем за добро управување 
со нерегуларните движења, особено неможноста за 
ефикасно спроведување на некои спогодби за 
реадмисија со соседните земји, нелегалните враќања 

продолжуваат.
- Одлуките за престанок на правото на азил ги погодија 
главно косовските бегалци, чиј статус беше прекинат по 
18 години престој во земјата. Овие лица останаа на 
територијата без правен статус. Косовските Роми беа 
особено погодени.
- Од септември 2017 до декември 2018 година, 
супсидијарната заштита беше укината во 64 случаи кои 
засегнаа 184 лица, сите косовски Роми, вклучително 
шест случаи врз основа на закана за националната 
безбедност. Овие случаи се оспорени пред управен суд.

Визна политика

- За да се обезбеди добро управувана средина во поглед 
на миграции и безбедност како главен услов за 
континуирано исполнување на одредниците, земјата 
треба да осигури целосна усогласеност со визната 
политика на ЕУ.

Шенген и надворешни граници

Институционална поставеност и правно усогласување

Капацитет за спроведување и извршување

- Треба да продолжи спроведувањето на 
Стратегијата за интегрирано гранично управување 
2015-2019 и поврзаниот акциски план.
- Иако Националниот координативен центар за 
интегрирано гранично управување подготвува редовни 
извештаи за анализа на ризик, сè уште треба да се 
зајакне институционалниот и оперативниот капацитет. 
Информатичката и техничката експертиза мора да се 
засили, како прашање на приоритет.
- Граничната полиција, царината и другите тела сѐ 
уште немаат заеднички пристап до базите на податоци и 
нема формализирани и сигурни активности за размена 
на информации со соодветните служби за безбедност.
- Сé уште нема мерливи резултати за откривање, 
истрага и гонење на прекуграничен криминал.

Извештај 2016 Извештај 2018 Извештај 2019



Борба против организиран криминал

Институционална поставеност и правно усогласување

- Важен сегмент од Законот за кривична постапка е 
воспоставувањето на истражни центри кои имаат за цел 
да ја институционализираат соработката меѓу 
обвинителите и полицијата, но засега формално е 
формиран само еден таков центар и истиот не е 
оперативен поради недостигот на персонал и опрема.
- Законот за замрзнување, одземање и управување на 
криминални средства треба да се подобри.
- Треба да се зајакне правниот статус и функциите на 
Агенцијата за управување со конфискуван имот.
- И покрај експертска помош од ЕУ за Законот за следење 
на комуникациите, истиот Сé уште  не е изменет за да 
биде во согласност со европските стандарди.
- Процесот на внатрешна реформа и надзор над 
разузнавањето засега е пребавен.
- Сé уште  недостига акциски план за Стратегијата за 
развој на полицијата 2016-2020 кој ќе вклучи 
распределба на ресурси.
- И покрај повторените препораки, Сé уште  не е 
воспоставен механизам за надворешен надзор на 
полицијата.
- Законодавството за спречување на перење пари е 
подобрено, но дополнителни измени се потребни за да 
се обезбеди целосна усогласеност со acquis.
- Меѓуинституционална соработка во однос на 
спречување на перење на пари и понатаму треба да се 
подобри.
- Потребна е јасна поделба на областувањата на 
Царинската управа, финансиската полиција и 
граничната полиција како клучни играчи во борбата 
против организиран криминал.
- Администрацијата, финансиската полиција и 
граничната полиција се клучни играчи во борбата 

против организираниот криминал, но е потребна јасна 
поделбата на нивните овластувања.
- Потребна е политичка поддршка за работата на 
Националната комисија за борба против трговија со луѓе 
и илегална миграција.
- Стратегијата за сајбер безбедност сé уште не е 
финализирана и треба да се усогласи со Европската 
стратегија за сајбер безбедност.

Капацитет за спроведување и извршување

- Иако законот налага политика за вработување и систем 
на кариера во полицијата заснован на заслуги, 
обвинувањата за политизирани вработувања и 
отпуштања во Министерството за внатрешни работи сè 
уште постојат и треба да се решат
- Националниот координативен центар за борба против 
организиран криминал сè уште не е во функција поради 
финансиски ограничувања, имено недостаток на 
персонал и опрема.
- Нивото на идентификација на жртви на трговија со луѓе 
и понатаму е на ниско ниво, исто како и меѓународната 
соработка во борбата против овој феномен.
- Сите три служби за спроведуување на законот кои 
имаат надлежност да применуваат посебни истражни 
мерки, вклучувајќи ги и Финансиската полиција и 
Царинската управа, треба да имаат технички капацитет 
за следење на комуникациите, независно од 
разузнавачките служби.
- Довербата во системот е нарушена со постоењето и 
содржината на нелегалното прислушување. Сепак, ова 
не треба да го одвлекува вниманието од континуираната 
и ефективна употреба на посебни мерки за вистинските 
цели на кривичната истрага.
- Финансиските истраги, заедно со заплена и 
конфискација на средства, и понатаму се ретки.

Соработка во областа на дроги

-Заплената на наркотици се намали.

Борба против тероризам

Институционална поставеност и правно усогласување

- Борбата против тероризам има доминантен пристап 
базиран на безбедност. Треба да се воспостави дијалог 
и соработка меѓу безбедносните агенции и локалната 
заедница и граѓанските организации.
- Стратегијата за борба против тероризмот предвидува 
склучување на билатерални договори со соседните 
земји и воспоставување на заеднички оперативни 
тимови, како и истрага на финансиските текови, но за 
ова последното се потребни дополнителни законски 
измени.
- Стратегијата за борба против тероризмот предвидува 
национален координатор за справување со тероризмот, 
но само за безбедносните агенции. Не е предвидена 
некаква улога на координаторот во однос на јавноста.
- На стратегијата и недостига акциски план со 
конкретни проекти кои ќе следат и ресурси.

Капацитет за спроведување и извршување

- Активностите за да се спречи протокот на учесници во 
странска војска, полиција, паравоените или пара- 
полициски формации треба да вклучуваат и учество на 
локалните верски лидери и граѓанското општество.
- Земјата треба да се фокусира и на откривање и       
запирање на финансиските текови кои го финансираат 
тероризмот.

Легална и нерегуларна миграција

Институционална поставеност и правно усогласување

Капацитет за спроведување и извршување

- Треба да најде решение за недостигот на доверливи 
податоци за обемот и структурата на миграциските 
текови.
- Потребни се дополнителни мерки за специфичните 
потреби на поединците со сигурност да бидат 
идентификувани и решени, вклучително и преку 
соодветни канали на упатување.
- Кај Центарот за управување со кризи беше забележан 
недоволен институционален капацитет и човечки 
ресурси.
- Органите за спроведување на законот треба да бидат 
повеќе проактивни во однос на превенција и апсење на 
криумчари на луѓе.
- Прифатниот центар за странци Сé уште  не е погоден 
за сместување на ранливи категории лица.
- Пристапот до соодветни засолништа и натаму е лош, 
исто како и пристапот до здравствена заштита, вода и 
санитарни услови.
- Ниту еден од транзитните центри не е погоден за 
долгорочни престои, бидејќи властите одбиваат да се 
подготват за друга ситуација, освен за привремен 
транзит.
- Потребни се дополнителни мерки за заштита на 
најранливите категории, доволно и соодветни 
капацитети и редовно следење на состојбите во сите 
прифатни центри.
- Земјата допрва треба да склучи договори за 
реадмисија со голем број на земји на потекло на 
нерегуларните мигранти, истовремено водејќи сметка за 
политиката на невраќање на барателите на азил.
- Преговорите за склучување на договор за реадмисија 
со Турција се во тек уште од 2010 година.

Азил

Институционална поставеност и правно усогласување

- Според измените на Законот за азил и привремена 
заштита, барање за азил поднесено од лице од безбедна 
трета земја ќе се смета за очигледно неосновано, што не 
е во соглосност со Директивата за постапката за азил. 
Законодавството треба гарантира дека при 
одлучувањето на основаноста на секое барање, ќе се 
врши одделна проценка на индивидуалните околности 
за секој случај, како што налажува европското acquie и 
принципот на невраќање.
- Со измените на  Законот за азил и привремена заштита 
исто така е предвидено дека принципот на семејно 
обединување може да се оствари само три години по 
добивањето на статус на бегалец, што не е во 
согласност со Директивата за правото на семејно 
обединување.

Капацитет за спроведување и извршување

- Одделението за азил не е целосно екипирано. Од 
вкупно 23 работни места, пополнети се само 14. 
- Одделението уште се бори навремено да се справи со 
барањата за азил. Потребна е стручна обука за оние кои 
работат со случаите.
- Квалитетот на донесување одлуки во постапката за 
азил и понатаму е несоодветен.
- Капацитетот да се оценат барањата врз основа на 
заснованоста Сé уште  е слаб и потребна е 
дополнителна обука.
- Судските одлуки во случаите за азил често не се 

преземени врз основа на темелно испитување на 
основаноста.
- Недостигаат капацитети за толкување
- Потребен е поголем буџет за да се олесни ефективна 
интеграција на бегалците.
- Нема напредок при воспоставувањето на база на 
податоци за верификација на лични податоци, 
фотографии и отпечатоци од прсти на барателите на 
азил.
- Има пријавени случаи на протерување преку 
границите на неидентификуван број на мигранти.
- Има ограничени механизми за соодветно 
препознавање и упатување на оние кои имаат потреба 
од заштита.
- Генерално, стапката на признавање азил и понатаму е 
на ниско ниво, а тоа главно се должи на ограничените 
можности за локална интеграција.
- Управниот суд продолжи да ги процесуира барањата 
за азил претежно на процедурална, наместо на 
суштинска основа.
- Прифатниот центар за баратели на азил во Визбегово и 
понатаму не е доволно безбеден, со оглед на тоа што 
центарот е мета на организирани криминални групи кои 
наводно влегуваат во објектот вон работно време, кога 
обезбедувањето е намалено.

Визна политика

- Направени се одредени напори за подобрување на 
социо-економските услови на ранливите групи, особено 
на Ромите, преку посебни програми за поддршка во 
областа на вработувањето, образованието и 
здравството, но сепак, за да се адресираат основните 
причини за појава на миграцијата Сé уште се потребни 
поголеми структурни напори и инвестиција во 
соодветните ресурси.

Надворешни граници и Шенген

Институционална поставеност и правно усогласување

- Земјата Сé уште треба да се создаде единствен 
координативен центар за размена на полициски 
информации, како дел од подготовките за основање на 
SIRENE (Supplementary Information Request at National 
Entry) Бирото во подоцнежна фаза.

Капацитет за спроведување и извршување

- Иако Националниот координативен центар за 
гранично управување подготвува редовни месечни и 
квартални извештаи за анализа на ризик, неговите 
институционални и функционални капацитети 
остануваат слаби.
- Потребни се понатамошни инвестиции во однос на 
граничното управување, со давање приоритет на оние 
граници кои се најмногу изложени на илегалните 
миграциски текови.
- Граничната полиција, царината и други тела и агенции 
немаат заеднички пристап до базите на податоци и 
нема формализирана и обезбедена рамка за размена на 
информации со соодветните служби за безбедност.
- Откривање на лажни или фалсификувани документи 
остана на ниско ниво.
- Треба да се воспостави досие на откривање, истрага и 
гонење на прекуграничниот криминал во координација 
со сите надлежни за спроведување на законот.

Борба против организиран криминал

Институционална поставеност и правно усогласување

- Во рамките на МВР има специјализирани полициски 
сектори за различни видови на организиран криминал, а 
дополнително постојат и две специјализирани единици 
кои се надлежни за справување со финансиски 
криминал: финансиската полиција при Министерството 
за финансии и одделението за финансиско разузнавање 
при МВР. Оваа поделба создава непотребнa конфузија 
на надлежностите.
- Центарот за обука на полицијата во рамките на 
Министерството за внатрешни работи обезбедува и 
почетна и стручна обука. Засега е функционален само 
еден од планираните три сектори за обука, Секторот за 
основно образование.
- Децентрализацијата на Националната комисија за 
борба против трговија со луѓе и нелегална миграција, 
преку воспоставување на локални комисии на 
општинско ниво, допрва треба да ја докаже својата 
ефективнот.
- Треба да се зајакнат капацитетите за стратешко 
планирање во рамките на Министерството за внатрешни 
работи и Јавното обвинителство.
- Законодавството за спречување на перење пари мора 
да биде изменето за целосно усогласување со acquis.
- Законот за замрзнување, конфискација и управување со 
криминални средства треба допрва да се измени.
- Треба да се зајакнат правниот статус и функциите на 
Агенцијата за управување со конфискуван имот.
- Треба да се развие Стратегија за спречување и борба 
против компјутерскиот криминал.

Капацитет за спроведување и извршување

- Националниот координативен центар за борба против 
организираниот криминал не е целосно оперативен, 
иако беше опремен и персоналот беше номиниран. 
Центарот сè уште не е поврзан со Царинската управа и со 
Управата за јавни приходи и нема пристап до нивните 
датабази. Моментално не е поврзан ни со Финансиската 
полиција.
- Односите помеѓу обвинителите, полицијата и другите 
релевантни тела и агенции треба да се подобрат, за 
обвинителската служба да може да има водечка улога во 
истрагите.
- Формиран е само еден од планираните истражни 
центри под раководство на јавниот обвинител и истиот с
è уште не е соодветно екипиран и опремен.
- Нема електронска интерконекција помеѓу полицијата и 
Јавното обвинителство.
- Спроведувањето на политиката за вработување 
заснована на заслуги и системот за кариера 
загарантирани со закон бара континуирано внимание.
- Основно јавно обвинителство против организиран 
криминал и корупција сè уште нема доволно јавни 
обвинители, само 10 од планираните 13 позиции се 
пополнети.
- Треба да продолжат реформите кои ќе овозможуваат 
раздвојување на следењето на комуникации за кривични 
истраги и за безбедносни цели.
- Генерално, нивото на казнување од страна на судовите 
се чини дека е соодветно строго, но сè уште се потребни

 напори за да се обезбеди поголема конзистентност.
- Откриени се многу малку жртви на трговија со луѓе, 
иако државата е земја на потекло, транзит и дестинација, 
а организираните криминални групи се активно 
вклучени во трговија и криумчарење.
- Постојано мора да се внимава на малолетниците без 
придружба кои се под ризик да станат жртви на трговија 
со луѓе, посебно ако се земат предвид мешаните 
миграциски текови низ земјата.
- Сите релевантни институции мора соодветно да го 
спроведуваат законодавството за спречување на перење 
пари.
- Се гонат само неколку случаи на перење пари (2 
обвиненија против 12 лица во 2017 год.) и треба да се 
засили неопходното собирање, обработка и анализа на 
податоци.
- Финансиската полиција и Одделението за финансиско 
разузнавање имаат слаби ресурси и слаби капацитети. 
- Органите за спроведување на законот и 
обвинителството сè уште немаат изградени капацитети и 
стручно знаење за спроведување на финансиски истраги 
на систематски начин.
- Иако има одреден напредок, сè треба да се подобрува 
координацијата, оперативниот капацитет и 
систематската размена на податоци во однос на 
финансиски истраги.
- Конфискацијата на криминалните средства 
треба да стане стратешки приоритет во борбата против 
организираниот криминал, тероризмот и корупцијата на 
високо ниво во земјата
- Криминалните групи се вклучени во се поразлични 
профитабилни нелегални активности и потоа 
реинвестираат значајни суми во економијата.
- Алатките на земјата за замрзнување, управување и 
конфискација на криминални средства не се доволно 
ефективни. Затоа, треба да се развие и имплементира 
посеопфатна и кохерентна законска рамка и политики за 
конфискација на приноси од криминал. Таквата рамка 
треба особено да се фокусира на спроведување на 
правила за проширена конфискација, конфискација кај 

трети страни и конфискација која не е заснована на 
пресуда. Исто така, оваа рамка треба да им овозможи на 
надлежните служби повеќе да ја користат можноста за 
времено замрзнување на имотот.
- За да се олесни ефективното извршување на 
конфискацијата, од суштинска важност е финансиските 
истраги за имотот на одредено лице да продолжат со 
години по кривичната пресуда, со цел целосно да може 
да се изврши претходно издадената наредба за 
конфискација.
- Државата треба итно да го засили капацитетот за 
управување со средства стекнати преку конфискација.

Соработка во областа на дроги

- Постои Државна меѓусекторска комисија која ги 
следи активностите дефинирани во Акцискиот план за 
спроведување на Стратегијата за дроги. Потребно е да 
се интензивира координацијата и  спроведувањето на 
оваа Стратегија.
- Во текот на 2016 година како и во текот на 
првиот семестар од 2017 година, не е направено ниедно 
уништување на запленети и конфискувани лекови.

Борба против тероризам

Институционална поставеност и правно усогласување

- Канцеларијата на Националниот координатор за борба 
против тероризмот и спречување на насилен 
екстремизам, како и Националниот комитет за 
превенција на насилен екстремизам борба против 
тероризмот се само делумно оперативни.
- Потребно е да се обезбеди целосна соработка меѓу 
агенциите за спроведување на законот, разузнавачките 
служби и клучните државни институции (образование, 
здравство, социјални услуги), како и со локалните 
заедници и граѓанското општество.

 Капацитет за спроведување и извршување

- Потребно е да се дополнително зајакнување на 
Управата за безбедност и контраразунавање која е 
задолжена за внатрешна безбедност и 
контраразузнавање, вклучително и за повратниците кои 
биле на странски боишта.
- Не постојат мерки за превенција и спречување на 
радикализација. 
- Потребно е да се инвестира во мерки за 
де-радикализација и мерки за ресоцијализација

Легална и нерегуларна миграција

Институционална поставеност и правно усогласување

- Допрва треба да се донесе Законот за странци.

 Капацитет за спроведување и извршување

- Се забележува недостиг на веродостојни податоци за 
обемот и структурата на миграциските текови.
- Пограничната полиција има пополнето над 60% од 
предвидените места
- Борбата против мрежите за криумчарење на мигранти 
треба да биде приоритет.
- Еден од стратешките приоритети на Резолуцијата на 
миграциската политика е идентификација на мигранти, 
ниво профилирање и нивно упатување кон соодветниот 
систем за заштота. Имплементацијата на истото треба да 
се подобри и да се обезбеди систематско регистрирање 
на мигрантите, како и профилирање кое ја препознава 
потребата од соодветна заштита.
- Земјата продолжи со арбитрерно задржување на 
одреден број лица фатени во незаконски движења, со 
цел да ги обезбеди нивните сведочења во судските 
случаи против криумчари.
- Ниту еден од транзитните центри не е погоден за 
долгорочни престои, а властите и понатаму не сакаат да 
обезбедат повеќе од привремен престој. 
- Земјата треба да воспостави механизам за враќање на 
нерегуларните мигранти, во согласнот со acquis.

Азил

Институционална поставеност и правно усогласување

- Стратегијата за интеграција на бегалци и странци 
2017-2027 сè уште не е усвоена.
- Потребни се итни мерки за борба против 
ксенофобијата и справување со негативни ставови кон 
мигрантите и бегалците.

 

Капацитет за спроведување и извршување

- Министерството за внатрешни работи почна да ја 
надградува постоечката база на податоци за странците 
преку развивање на нов модул за азил кој треба да ја 
обезбеди неопходната алатка за обработка на барањата 
за азил. Сепак, треба да се подобри координацијата меѓу 
различните органи вклучени во овој процес.
- Квалитетот на одлучување во постапките за азил уште 
не е соодветен.
- Одделот за азил сè уште не е целосно екипиран.
-  Капацитетот за проценка на основаноста на барањата 
за азил е сé уште слаб.

- Сé уште  има тешкотии да се обезбеди превод за време 
на интервјуата со барателите на азил.
-  Сè уште  се пријавуваат случаи на присилно враќање на 
границите.
- Мигрантите не се регистрираат систематски.
- Сé уште  нема доволно механизми за скрининг за да се 
идентификуваат и да се упатуваат оние на кои им е 
потребна заштита.
- Во отсуство на соодветен систем за уредно управување 
со нерегуларните движења, особено во отсуство на 
ефективни договори за реадмисија со соседните земји, 
нелегалните враќања продолжуваат.
- Одлуките за престанок на правото на азил посебно ги 
погодија главно косовските бегалци, чиј статус беше 
прекинат по 18 години престој во земјата. Косовските 
Роми беа особено засегнати.
- Во 2017 година, супсидијарната заштита беше укината 
во 82 случаи кои се однесуваа на 162 лица, вклучувајќи 
четири случаи врз основа на закана за националната 
безбедност.
- Потребно е подобрување  на  услугите  во главниот 
прифатен центар за баратели на азил во Визбегово, 
посебно во однос на храната.

Визна политика

Надворешни граници и Шенген

Институционална поставеност и правно усогласување

- Од суштинско значење е да се воспостави систем за 
гранична безбедност во кој ќе се користи анализа на 
ризик. 
- Акцискиот план за Шенген кој беше усвоен во 2008 
година, мора да се надгради.
- Сé уште  не е фукнционален Националниот 
координативен центар за гранично управување, кој беше 
формиран со цел да се постигне ефикасна координација, 
размена на податоци, размена на информации и 
поголема ефикасност на интегрираниот систем за 
гранично управување. 

Капацитет за спроведување и извршување

- Стратегијата за интегрирано гранично управување 
2015-2019 и акциониот план се во рана фаза на 
имплементација. 
- Иако Националниот координативен центар за 
интегрирано гранично управување подготвува редовни 
извештаи за анализа на ризик, сè уште треба да се 
зајакнат институционалните и оперативните капацитети. 
ИТ и техничката експертиза мора да се засили, како 
прашање на приоритет.
- Потребни се дополнителни инвестиции за надзор над 
границата и инфраструктурата, вклучително и долж 
границата со вода.
- Граничната полиција, царината и другите тела сѐ уште 
немаат заеднички пристап до базите на податоци и нема 
формализирани и сигурни активности за размена на 
информации со соодветните служби за безбедност.
- Сé уште  нема мерливи резултати за откривање, истрага 
и гонење на прекуграничен криминал
- Треба да се воспостави евиденција за откривање, 
истрага и гонење на прекуграничниот криминал. 

Борба против организиран криминал

Институционална поставеност и правно усогласување

Клучни институции

- Центарот за обука на полицијата при Министерството за 
внатрешни работи обезбедува и почетна и стручна 
обука, но сé уште не е целосно оперативен.
- Системот за следење на комуникации беше 
реформиран и беше формирана Оперативната техничка 
агенција (ОТА), но некои овластени тела допрва треба да 
воспостават врска со ОТА.

Правна рамка

- Законот за замрзнување, конфискација и управување со 
криминално стекнат имот допрва треба да се измени и 
целосно да се усогласи со неодамнешната Стратегија за 
зајакнување на капацитетите за финансиски истраги и 
конфискација на имот.
- Треба да се зајакне правниот статус и функциите на 
Агенцијата за управување со конфискуван имот.
- Треба да се развие национална проценка на закани за 
сериозен и организиран криминал во согласност со 
методологијата на Европол за проценка на сериозни 
закани од организиран криминал и треба да информира 
за одлуките за оперативни приоритети во решавањето на 
организираниот криминал во наредните години.

   

Капацитет за спроведување и извршување

- Механизмот за надворешен надзор е воспоставен за да 
се обезбеди независен надзор на органите за 
спроведување на законот и да се одговори на 
потенцијалните злоупотреби, но треба да се воспостави 
механизам за граѓанска контрола во рамки на Народниот 
правобранител за целиот механизам за надзор да биде 
целосно функционален.
- Основното јавно обвинителство против организиран 
криминал и корупција сè уште нема доволно јавни 
обвинители, само 10 од планираните 15 позиции се 
пополнети. Организираниот криминал и корупција треба 
да бидат приоритет во однос на човечките ресурси во 
обвинителството.
- Воспоставена е електронска интерконеција помеѓу 
полицијата, јавното обвинителство и другите органи за 
спроведување на законот и треба да се следи како ќе се 
спроведува истата.
- Треба постојано да се контролира спроведувањето на 
политиката за вработување заснована на заслуги и 
системот за кариера кој е загарантиран со закон.
- Концептот на полициско работење водено од 
разузнавање се спроведува, но треба да се зајакне и да 
се усогласи со тековните реформи во судството и 
полицијата.
- Во однос на меѓународната полициска соработка, 
органите за спроведување на законот треба да ги 
користат регионалните иницијативи, како што се 
Заедничката оперативна канцеларија во Виена и

Работната група за Западен Балкан, која служи како 
регионална оперативна платформа за меѓународна 
истрага за организирано криумчарење мигранти - 
криминални групи.
- Органите за спроведување на законот и органите на 
прогонот мора дополнително да го зголемат 
оперативниот капацитет, вклучително и за систематско 
спроведување финансиски истраги.
- И покрај одреден напредок, сè уште постои потреба за 
понатамошно подобрување на координацијата, 
оперативниот капацитет и систематската размена на 
податоци при финансиски истраги.
- Воспоставување на регистар на централни банкарски 
сметки чиј пристап значително ќе придонесе за 
квалитетот на финансиските истраги зависи од 
финализацијата и донесувањето на новиот Закон за 
платежни услуги.
- Конфискацијата на криминалниот имот сега треба да 
биде стратешки приоритет во националната борба 
против организираниот криминал, тероризмот и 
корупцијата на високо ниво. 
- Алатките на земјата за замрзнување, управување и 
конфискување на криминално стекнатиот имот сѐ уште 
не се доволно ефективни. Потребен е поинтегриран 
оперативен приод за ефикасно да се осигури повраток 
на имотот.
- Сите релевантни институции мора правилно да го 
применуваат законодавството против перење пари.
- Во врска со сајбер-криминал, досега нема 
воспоставени процедури за систематско следење на 
“темниот интернет”.
- Северна Македонија сега треба исто така поефикасно 
да се справува со сајбер криминалот, преку откривање, 
следење и гонење на сајбер-криминалците.

Соработка во областа на дроги

Институционална поставеност и правно усогласување

- Преземени се чекори за измена на Законот за контрола 
на дроги и психотропни супстанци, а нацрт-амандманите 
имаат за цел да воспостават посилен систем за 
откривање на нови психоактивни супстанции. Ова треба 
да биде поддржано со формалното воспоставување на 
национален систем за рано предупредување, како што 
се бара од ЕУ acquis

Капацитет за спроведување и извршување

- Оперативниот капацитет на Националната 
опсерваторија за дроги треба да се зајакне за да може 
правилно да ги спроведува своите задачи за следење на 
дрога
- Собирањето на податоци, анализата и известувањето во 
согласност со барањата и методологиите на Европскиот 
центар за следење на дрогите и зависности од дроги 
бара понатамошно зајакнување.
- Недостигот на безбедно складирање дрога и 
прекурзори пред уништувањето останува проблем.

Според сегашното законодавство, не е можно да се чува 
само мал примерок како материјален доказ за судска 
постапка, наместо целокупната задржана количина. 
Допрва треба да се постави соодветен процес за 
уништување на прекурзори.

Борба против тероризам 

Институционална поставеност и правно усогласување

- Се зголеми соработката помеѓу службите за 
спроведување на законот, разузнавачките служби и 
релевантните клучни државни институции (образование, 
здравство и социјални услуги).
- Треба да се направи повеќе во односите со локалните 
заедници и граѓанските организации.
- Потребно е да се обезбедат потребните човечки и 
финансиски ресурси.

Капацитет за спроведување и извршување

- Во 2018 год., шестмина од осудените за учество во 
странски воени, полициски и паравоени формации беа 
пуштени од затвор, но нема систематски механизам за 
нивно следење по нивното ослободување. Потребни се 
систематски механизми за следење на странските борци 
повратници откако ќе се вратат и/или ќе бидат пуштени 
на слобода.
- Треба да продолжат чекорите кои беа преземени за 
дерадикализација во затворите.

Легална и нерегуларна миграција

Институционална поставеност и правно усогласување

Капацитет за спроведување и извршување

- Сè уште има несигурности во поглед на опсегот и 
структурата на миграциските текови
- Недоследната регистрација на мигрантите фатени во 
нелегални движења го спречува редовното и соодветно 
профилирање на заштита на чувствителни податоци и 
упатувањето на националните механизми за заштита
- Треба дополнително да се постапи во врска со 
проблемот со редовните криумчарења на северната 
граница
- Борбата против мрежите за криумчарење мора да биде 
приоритет
- Земјата продолжи со арбитрерно задржување на 
одреден број лица фатени во незаконски движења, со 
цел да ги обезбеди нивните сведочења во судските 
случаи против криумчари.
- Ниту еден од транзитните центри не е погоден за 
долгорочни престои, а властите и понатаму не сакаат да 
обезбедат повеќе од привремен престој.
- Земјата треба да воспостави услуги за повратниците, а 
координативното тело за повратници треба повторно да 
заживее.
- Земјата треба да воспостави механизам за враќање на 
нелегалните мигранти, во согласнот со acquis.
- Потребен е поголем напор за успешно реинтегрирање 
на повратници, особено на најранливите како Ромите – 
кои опфаќаат голем дел од повратниците.
- Потребно е зајакната соработка, комуникација и 
координација помеѓу власта на централно ниво, помеѓу 
централната и локалната власт и со меѓународните 
организации и НВО активни во реинтеграцијата на 
повратници.

- Власта треба да размисли за повторно заживување и 
зајакнување на координативното тело за повратници под 
водство на Министерството за труд и социјална 
политика.

Азил

Институционална поставеност и правно усогласување

- Воспоставени се Стандардни оперативни процедури 
(СОП) за деца без придружба и за ранливи категории 
странци, меѓутоа потребни се дополнителни напори за 
да се обезбеди систематско спроведување
- Сè уште не е донесена Стратегијата за интеграција за 
бегалци и странци 2017- 2027 година
- Потребни се поголеми напори за справување со 
негативните ставови на јавноста кон мигрантите и 
бегалците.

Капацитет за спроведување и извршување

- Квалитетот на одлучување по постапките за азил треба 
да се подобри, вклучително и на жалбено ниво.
- И понатаму има потешкотии во обезбедувањето превод 
за време на интервјуа со баратели на азил и бесплатната 
правна помош не е достапна во пракса поради бројни 
услови коишто барателите на азил не се можност да ги 
исполнат.
- Во отсуство на соодветен систем за добро управување 
со нерегуларните движења, особено неможноста за 
ефикасно спроведување на некои спогодби за 
реадмисија со соседните земји, нелегалните враќања 

продолжуваат.
- Одлуките за престанок на правото на азил ги погодија 
главно косовските бегалци, чиј статус беше прекинат по 
18 години престој во земјата. Овие лица останаа на 
територијата без правен статус. Косовските Роми беа 
особено погодени.
- Од септември 2017 до декември 2018 година, 
супсидијарната заштита беше укината во 64 случаи кои 
засегнаа 184 лица, сите косовски Роми, вклучително 
шест случаи врз основа на закана за националната 
безбедност. Овие случаи се оспорени пред управен суд.

Визна политика

- За да се обезбеди добро управувана средина во поглед 
на миграции и безбедност како главен услов за 
континуирано исполнување на одредниците, земјата 
треба да осигури целосна усогласеност со визната 
политика на ЕУ.

Шенген и надворешни граници

Институционална поставеност и правно усогласување

Капацитет за спроведување и извршување

- Треба да продолжи спроведувањето на 
Стратегијата за интегрирано гранично управување 
2015-2019 и поврзаниот акциски план.
- Иако Националниот координативен центар за 
интегрирано гранично управување подготвува редовни 
извештаи за анализа на ризик, сè уште треба да се 
зајакне институционалниот и оперативниот капацитет. 
Информатичката и техничката експертиза мора да се 
засили, како прашање на приоритет.
- Граничната полиција, царината и другите тела сѐ 
уште немаат заеднички пристап до базите на податоци и 
нема формализирани и сигурни активности за размена 
на информации со соодветните служби за безбедност.
- Сé уште нема мерливи резултати за откривање, 
истрага и гонење на прекуграничен криминал.

Извештај 2016 Извештај 2018 Извештај 2019



Борба против организиран криминал

Институционална поставеност и правно усогласување

- Важен сегмент од Законот за кривична постапка е 
воспоставувањето на истражни центри кои имаат за цел 
да ја институционализираат соработката меѓу 
обвинителите и полицијата, но засега формално е 
формиран само еден таков центар и истиот не е 
оперативен поради недостигот на персонал и опрема.
- Законот за замрзнување, одземање и управување на 
криминални средства треба да се подобри.
- Треба да се зајакне правниот статус и функциите на 
Агенцијата за управување со конфискуван имот.
- И покрај експертска помош од ЕУ за Законот за следење 
на комуникациите, истиот Сé уште  не е изменет за да 
биде во согласност со европските стандарди.
- Процесот на внатрешна реформа и надзор над 
разузнавањето засега е пребавен.
- Сé уште  недостига акциски план за Стратегијата за 
развој на полицијата 2016-2020 кој ќе вклучи 
распределба на ресурси.
- И покрај повторените препораки, Сé уште  не е 
воспоставен механизам за надворешен надзор на 
полицијата.
- Законодавството за спречување на перење пари е 
подобрено, но дополнителни измени се потребни за да 
се обезбеди целосна усогласеност со acquis.
- Меѓуинституционална соработка во однос на 
спречување на перење на пари и понатаму треба да се 
подобри.
- Потребна е јасна поделба на областувањата на 
Царинската управа, финансиската полиција и 
граничната полиција како клучни играчи во борбата 
против организиран криминал.
- Администрацијата, финансиската полиција и 
граничната полиција се клучни играчи во борбата 

против организираниот криминал, но е потребна јасна 
поделбата на нивните овластувања.
- Потребна е политичка поддршка за работата на 
Националната комисија за борба против трговија со луѓе 
и илегална миграција.
- Стратегијата за сајбер безбедност сé уште не е 
финализирана и треба да се усогласи со Европската 
стратегија за сајбер безбедност.

Капацитет за спроведување и извршување

- Иако законот налага политика за вработување и систем 
на кариера во полицијата заснован на заслуги, 
обвинувањата за политизирани вработувања и 
отпуштања во Министерството за внатрешни работи сè 
уште постојат и треба да се решат
- Националниот координативен центар за борба против 
организиран криминал сè уште не е во функција поради 
финансиски ограничувања, имено недостаток на 
персонал и опрема.
- Нивото на идентификација на жртви на трговија со луѓе 
и понатаму е на ниско ниво, исто како и меѓународната 
соработка во борбата против овој феномен.
- Сите три служби за спроведуување на законот кои 
имаат надлежност да применуваат посебни истражни 
мерки, вклучувајќи ги и Финансиската полиција и 
Царинската управа, треба да имаат технички капацитет 
за следење на комуникациите, независно од 
разузнавачките служби.
- Довербата во системот е нарушена со постоењето и 
содржината на нелегалното прислушување. Сепак, ова 
не треба да го одвлекува вниманието од континуираната 
и ефективна употреба на посебни мерки за вистинските 
цели на кривичната истрага.
- Финансиските истраги, заедно со заплена и 
конфискација на средства, и понатаму се ретки.

Соработка во областа на дроги

-Заплената на наркотици се намали.

Борба против тероризам

Институционална поставеност и правно усогласување

- Борбата против тероризам има доминантен пристап 
базиран на безбедност. Треба да се воспостави дијалог 
и соработка меѓу безбедносните агенции и локалната 
заедница и граѓанските организации.
- Стратегијата за борба против тероризмот предвидува 
склучување на билатерални договори со соседните 
земји и воспоставување на заеднички оперативни 
тимови, како и истрага на финансиските текови, но за 
ова последното се потребни дополнителни законски 
измени.
- Стратегијата за борба против тероризмот предвидува 
национален координатор за справување со тероризмот, 
но само за безбедносните агенции. Не е предвидена 
некаква улога на координаторот во однос на јавноста.
- На стратегијата и недостига акциски план со 
конкретни проекти кои ќе следат и ресурси.

Капацитет за спроведување и извршување

- Активностите за да се спречи протокот на учесници во 
странска војска, полиција, паравоените или пара- 
полициски формации треба да вклучуваат и учество на 
локалните верски лидери и граѓанското општество.
- Земјата треба да се фокусира и на откривање и       
запирање на финансиските текови кои го финансираат 
тероризмот.

Легална и нерегуларна миграција

Институционална поставеност и правно усогласување

Капацитет за спроведување и извршување

- Треба да најде решение за недостигот на доверливи 
податоци за обемот и структурата на миграциските 
текови.
- Потребни се дополнителни мерки за специфичните 
потреби на поединците со сигурност да бидат 
идентификувани и решени, вклучително и преку 
соодветни канали на упатување.
- Кај Центарот за управување со кризи беше забележан 
недоволен институционален капацитет и човечки 
ресурси.
- Органите за спроведување на законот треба да бидат 
повеќе проактивни во однос на превенција и апсење на 
криумчари на луѓе.
- Прифатниот центар за странци Сé уште  не е погоден 
за сместување на ранливи категории лица.
- Пристапот до соодветни засолништа и натаму е лош, 
исто како и пристапот до здравствена заштита, вода и 
санитарни услови.
- Ниту еден од транзитните центри не е погоден за 
долгорочни престои, бидејќи властите одбиваат да се 
подготват за друга ситуација, освен за привремен 
транзит.
- Потребни се дополнителни мерки за заштита на 
најранливите категории, доволно и соодветни 
капацитети и редовно следење на состојбите во сите 
прифатни центри.
- Земјата допрва треба да склучи договори за 
реадмисија со голем број на земји на потекло на 
нерегуларните мигранти, истовремено водејќи сметка за 
политиката на невраќање на барателите на азил.
- Преговорите за склучување на договор за реадмисија 
со Турција се во тек уште од 2010 година.

Азил

Институционална поставеност и правно усогласување

- Според измените на Законот за азил и привремена 
заштита, барање за азил поднесено од лице од безбедна 
трета земја ќе се смета за очигледно неосновано, што не 
е во соглосност со Директивата за постапката за азил. 
Законодавството треба гарантира дека при 
одлучувањето на основаноста на секое барање, ќе се 
врши одделна проценка на индивидуалните околности 
за секој случај, како што налажува европското acquie и 
принципот на невраќање.
- Со измените на  Законот за азил и привремена заштита 
исто така е предвидено дека принципот на семејно 
обединување може да се оствари само три години по 
добивањето на статус на бегалец, што не е во 
согласност со Директивата за правото на семејно 
обединување.

Капацитет за спроведување и извршување

- Одделението за азил не е целосно екипирано. Од 
вкупно 23 работни места, пополнети се само 14. 
- Одделението уште се бори навремено да се справи со 
барањата за азил. Потребна е стручна обука за оние кои 
работат со случаите.
- Квалитетот на донесување одлуки во постапката за 
азил и понатаму е несоодветен.
- Капацитетот да се оценат барањата врз основа на 
заснованоста Сé уште  е слаб и потребна е 
дополнителна обука.
- Судските одлуки во случаите за азил често не се 

преземени врз основа на темелно испитување на 
основаноста.
- Недостигаат капацитети за толкување
- Потребен е поголем буџет за да се олесни ефективна 
интеграција на бегалците.
- Нема напредок при воспоставувањето на база на 
податоци за верификација на лични податоци, 
фотографии и отпечатоци од прсти на барателите на 
азил.
- Има пријавени случаи на протерување преку 
границите на неидентификуван број на мигранти.
- Има ограничени механизми за соодветно 
препознавање и упатување на оние кои имаат потреба 
од заштита.
- Генерално, стапката на признавање азил и понатаму е 
на ниско ниво, а тоа главно се должи на ограничените 
можности за локална интеграција.
- Управниот суд продолжи да ги процесуира барањата 
за азил претежно на процедурална, наместо на 
суштинска основа.
- Прифатниот центар за баратели на азил во Визбегово и 
понатаму не е доволно безбеден, со оглед на тоа што 
центарот е мета на организирани криминални групи кои 
наводно влегуваат во објектот вон работно време, кога 
обезбедувањето е намалено.

Визна политика

- Направени се одредени напори за подобрување на 
социо-економските услови на ранливите групи, особено 
на Ромите, преку посебни програми за поддршка во 
областа на вработувањето, образованието и 
здравството, но сепак, за да се адресираат основните 
причини за појава на миграцијата Сé уште се потребни 
поголеми структурни напори и инвестиција во 
соодветните ресурси.

Надворешни граници и Шенген

Институционална поставеност и правно усогласување

- Земјата Сé уште треба да се создаде единствен 
координативен центар за размена на полициски 
информации, како дел од подготовките за основање на 
SIRENE (Supplementary Information Request at National 
Entry) Бирото во подоцнежна фаза.

Капацитет за спроведување и извршување

- Иако Националниот координативен центар за 
гранично управување подготвува редовни месечни и 
квартални извештаи за анализа на ризик, неговите 
институционални и функционални капацитети 
остануваат слаби.
- Потребни се понатамошни инвестиции во однос на 
граничното управување, со давање приоритет на оние 
граници кои се најмногу изложени на илегалните 
миграциски текови.
- Граничната полиција, царината и други тела и агенции 
немаат заеднички пристап до базите на податоци и 
нема формализирана и обезбедена рамка за размена на 
информации со соодветните служби за безбедност.
- Откривање на лажни или фалсификувани документи 
остана на ниско ниво.
- Треба да се воспостави досие на откривање, истрага и 
гонење на прекуграничниот криминал во координација 
со сите надлежни за спроведување на законот.

Борба против организиран криминал

Институционална поставеност и правно усогласување

- Во рамките на МВР има специјализирани полициски 
сектори за различни видови на организиран криминал, а 
дополнително постојат и две специјализирани единици 
кои се надлежни за справување со финансиски 
криминал: финансиската полиција при Министерството 
за финансии и одделението за финансиско разузнавање 
при МВР. Оваа поделба создава непотребнa конфузија 
на надлежностите.
- Центарот за обука на полицијата во рамките на 
Министерството за внатрешни работи обезбедува и 
почетна и стручна обука. Засега е функционален само 
еден од планираните три сектори за обука, Секторот за 
основно образование.
- Децентрализацијата на Националната комисија за 
борба против трговија со луѓе и нелегална миграција, 
преку воспоставување на локални комисии на 
општинско ниво, допрва треба да ја докаже својата 
ефективнот.
- Треба да се зајакнат капацитетите за стратешко 
планирање во рамките на Министерството за внатрешни 
работи и Јавното обвинителство.
- Законодавството за спречување на перење пари мора 
да биде изменето за целосно усогласување со acquis.
- Законот за замрзнување, конфискација и управување со 
криминални средства треба допрва да се измени.
- Треба да се зајакнат правниот статус и функциите на 
Агенцијата за управување со конфискуван имот.
- Треба да се развие Стратегија за спречување и борба 
против компјутерскиот криминал.

Капацитет за спроведување и извршување

- Националниот координативен центар за борба против 
организираниот криминал не е целосно оперативен, 
иако беше опремен и персоналот беше номиниран. 
Центарот сè уште не е поврзан со Царинската управа и со 
Управата за јавни приходи и нема пристап до нивните 
датабази. Моментално не е поврзан ни со Финансиската 
полиција.
- Односите помеѓу обвинителите, полицијата и другите 
релевантни тела и агенции треба да се подобрат, за 
обвинителската служба да може да има водечка улога во 
истрагите.
- Формиран е само еден од планираните истражни 
центри под раководство на јавниот обвинител и истиот с
è уште не е соодветно екипиран и опремен.
- Нема електронска интерконекција помеѓу полицијата и 
Јавното обвинителство.
- Спроведувањето на политиката за вработување 
заснована на заслуги и системот за кариера 
загарантирани со закон бара континуирано внимание.
- Основно јавно обвинителство против организиран 
криминал и корупција сè уште нема доволно јавни 
обвинители, само 10 од планираните 13 позиции се 
пополнети.
- Треба да продолжат реформите кои ќе овозможуваат 
раздвојување на следењето на комуникации за кривични 
истраги и за безбедносни цели.
- Генерално, нивото на казнување од страна на судовите 
се чини дека е соодветно строго, но сè уште се потребни

 напори за да се обезбеди поголема конзистентност.
- Откриени се многу малку жртви на трговија со луѓе, 
иако државата е земја на потекло, транзит и дестинација, 
а организираните криминални групи се активно 
вклучени во трговија и криумчарење.
- Постојано мора да се внимава на малолетниците без 
придружба кои се под ризик да станат жртви на трговија 
со луѓе, посебно ако се земат предвид мешаните 
миграциски текови низ земјата.
- Сите релевантни институции мора соодветно да го 
спроведуваат законодавството за спречување на перење 
пари.
- Се гонат само неколку случаи на перење пари (2 
обвиненија против 12 лица во 2017 год.) и треба да се 
засили неопходното собирање, обработка и анализа на 
податоци.
- Финансиската полиција и Одделението за финансиско 
разузнавање имаат слаби ресурси и слаби капацитети. 
- Органите за спроведување на законот и 
обвинителството сè уште немаат изградени капацитети и 
стручно знаење за спроведување на финансиски истраги 
на систематски начин.
- Иако има одреден напредок, сè треба да се подобрува 
координацијата, оперативниот капацитет и 
систематската размена на податоци во однос на 
финансиски истраги.
- Конфискацијата на криминалните средства 
треба да стане стратешки приоритет во борбата против 
организираниот криминал, тероризмот и корупцијата на 
високо ниво во земјата
- Криминалните групи се вклучени во се поразлични 
профитабилни нелегални активности и потоа 
реинвестираат значајни суми во економијата.
- Алатките на земјата за замрзнување, управување и 
конфискација на криминални средства не се доволно 
ефективни. Затоа, треба да се развие и имплементира 
посеопфатна и кохерентна законска рамка и политики за 
конфискација на приноси од криминал. Таквата рамка 
треба особено да се фокусира на спроведување на 
правила за проширена конфискација, конфискација кај 

трети страни и конфискација која не е заснована на 
пресуда. Исто така, оваа рамка треба да им овозможи на 
надлежните служби повеќе да ја користат можноста за 
времено замрзнување на имотот.
- За да се олесни ефективното извршување на 
конфискацијата, од суштинска важност е финансиските 
истраги за имотот на одредено лице да продолжат со 
години по кривичната пресуда, со цел целосно да може 
да се изврши претходно издадената наредба за 
конфискација.
- Државата треба итно да го засили капацитетот за 
управување со средства стекнати преку конфискација.

Соработка во областа на дроги

- Постои Државна меѓусекторска комисија која ги 
следи активностите дефинирани во Акцискиот план за 
спроведување на Стратегијата за дроги. Потребно е да 
се интензивира координацијата и  спроведувањето на 
оваа Стратегија.
- Во текот на 2016 година како и во текот на 
првиот семестар од 2017 година, не е направено ниедно 
уништување на запленети и конфискувани лекови.

Борба против тероризам

Институционална поставеност и правно усогласување

- Канцеларијата на Националниот координатор за борба 
против тероризмот и спречување на насилен 
екстремизам, како и Националниот комитет за 
превенција на насилен екстремизам борба против 
тероризмот се само делумно оперативни.
- Потребно е да се обезбеди целосна соработка меѓу 
агенциите за спроведување на законот, разузнавачките 
служби и клучните државни институции (образование, 
здравство, социјални услуги), како и со локалните 
заедници и граѓанското општество.

 Капацитет за спроведување и извршување

- Потребно е да се дополнително зајакнување на 
Управата за безбедност и контраразунавање која е 
задолжена за внатрешна безбедност и 
контраразузнавање, вклучително и за повратниците кои 
биле на странски боишта.
- Не постојат мерки за превенција и спречување на 
радикализација. 
- Потребно е да се инвестира во мерки за 
де-радикализација и мерки за ресоцијализација

Легална и нерегуларна миграција

Институционална поставеност и правно усогласување

- Допрва треба да се донесе Законот за странци.

 Капацитет за спроведување и извршување

- Се забележува недостиг на веродостојни податоци за 
обемот и структурата на миграциските текови.
- Пограничната полиција има пополнето над 60% од 
предвидените места
- Борбата против мрежите за криумчарење на мигранти 
треба да биде приоритет.
- Еден од стратешките приоритети на Резолуцијата на 
миграциската политика е идентификација на мигранти, 
ниво профилирање и нивно упатување кон соодветниот 
систем за заштота. Имплементацијата на истото треба да 
се подобри и да се обезбеди систематско регистрирање 
на мигрантите, како и профилирање кое ја препознава 
потребата од соодветна заштита.
- Земјата продолжи со арбитрерно задржување на 
одреден број лица фатени во незаконски движења, со 
цел да ги обезбеди нивните сведочења во судските 
случаи против криумчари.
- Ниту еден од транзитните центри не е погоден за 
долгорочни престои, а властите и понатаму не сакаат да 
обезбедат повеќе од привремен престој. 
- Земјата треба да воспостави механизам за враќање на 
нерегуларните мигранти, во согласнот со acquis.

Азил

Институционална поставеност и правно усогласување

- Стратегијата за интеграција на бегалци и странци 
2017-2027 сè уште не е усвоена.
- Потребни се итни мерки за борба против 
ксенофобијата и справување со негативни ставови кон 
мигрантите и бегалците.

 

Капацитет за спроведување и извршување

- Министерството за внатрешни работи почна да ја 
надградува постоечката база на податоци за странците 
преку развивање на нов модул за азил кој треба да ја 
обезбеди неопходната алатка за обработка на барањата 
за азил. Сепак, треба да се подобри координацијата меѓу 
различните органи вклучени во овој процес.
- Квалитетот на одлучување во постапките за азил уште 
не е соодветен.
- Одделот за азил сè уште не е целосно екипиран.
-  Капацитетот за проценка на основаноста на барањата 
за азил е сé уште слаб.

- Сé уште  има тешкотии да се обезбеди превод за време 
на интервјуата со барателите на азил.
-  Сè уште  се пријавуваат случаи на присилно враќање на 
границите.
- Мигрантите не се регистрираат систематски.
- Сé уште  нема доволно механизми за скрининг за да се 
идентификуваат и да се упатуваат оние на кои им е 
потребна заштита.
- Во отсуство на соодветен систем за уредно управување 
со нерегуларните движења, особено во отсуство на 
ефективни договори за реадмисија со соседните земји, 
нелегалните враќања продолжуваат.
- Одлуките за престанок на правото на азил посебно ги 
погодија главно косовските бегалци, чиј статус беше 
прекинат по 18 години престој во земјата. Косовските 
Роми беа особено засегнати.
- Во 2017 година, супсидијарната заштита беше укината 
во 82 случаи кои се однесуваа на 162 лица, вклучувајќи 
четири случаи врз основа на закана за националната 
безбедност.
- Потребно е подобрување  на  услугите  во главниот 
прифатен центар за баратели на азил во Визбегово, 
посебно во однос на храната.

Визна политика

Надворешни граници и Шенген

Институционална поставеност и правно усогласување

- Од суштинско значење е да се воспостави систем за 
гранична безбедност во кој ќе се користи анализа на 
ризик. 
- Акцискиот план за Шенген кој беше усвоен во 2008 
година, мора да се надгради.
- Сé уште  не е фукнционален Националниот 
координативен центар за гранично управување, кој беше 
формиран со цел да се постигне ефикасна координација, 
размена на податоци, размена на информации и 
поголема ефикасност на интегрираниот систем за 
гранично управување. 

Капацитет за спроведување и извршување

- Стратегијата за интегрирано гранично управување 
2015-2019 и акциониот план се во рана фаза на 
имплементација. 
- Иако Националниот координативен центар за 
интегрирано гранично управување подготвува редовни 
извештаи за анализа на ризик, сè уште треба да се 
зајакнат институционалните и оперативните капацитети. 
ИТ и техничката експертиза мора да се засили, како 
прашање на приоритет.
- Потребни се дополнителни инвестиции за надзор над 
границата и инфраструктурата, вклучително и долж 
границата со вода.
- Граничната полиција, царината и другите тела сѐ уште 
немаат заеднички пристап до базите на податоци и нема 
формализирани и сигурни активности за размена на 
информации со соодветните служби за безбедност.
- Сé уште  нема мерливи резултати за откривање, истрага 
и гонење на прекуграничен криминал
- Треба да се воспостави евиденција за откривање, 
истрага и гонење на прекуграничниот криминал. 

Борба против организиран криминал

Институционална поставеност и правно усогласување

Клучни институции

- Центарот за обука на полицијата при Министерството за 
внатрешни работи обезбедува и почетна и стручна 
обука, но сé уште не е целосно оперативен.
- Системот за следење на комуникации беше 
реформиран и беше формирана Оперативната техничка 
агенција (ОТА), но некои овластени тела допрва треба да 
воспостават врска со ОТА.

Правна рамка

- Законот за замрзнување, конфискација и управување со 
криминално стекнат имот допрва треба да се измени и 
целосно да се усогласи со неодамнешната Стратегија за 
зајакнување на капацитетите за финансиски истраги и 
конфискација на имот.
- Треба да се зајакне правниот статус и функциите на 
Агенцијата за управување со конфискуван имот.
- Треба да се развие национална проценка на закани за 
сериозен и организиран криминал во согласност со 
методологијата на Европол за проценка на сериозни 
закани од организиран криминал и треба да информира 
за одлуките за оперативни приоритети во решавањето на 
организираниот криминал во наредните години.

   

Капацитет за спроведување и извршување

- Механизмот за надворешен надзор е воспоставен за да 
се обезбеди независен надзор на органите за 
спроведување на законот и да се одговори на 
потенцијалните злоупотреби, но треба да се воспостави 
механизам за граѓанска контрола во рамки на Народниот 
правобранител за целиот механизам за надзор да биде 
целосно функционален.
- Основното јавно обвинителство против организиран 
криминал и корупција сè уште нема доволно јавни 
обвинители, само 10 од планираните 15 позиции се 
пополнети. Организираниот криминал и корупција треба 
да бидат приоритет во однос на човечките ресурси во 
обвинителството.
- Воспоставена е електронска интерконеција помеѓу 
полицијата, јавното обвинителство и другите органи за 
спроведување на законот и треба да се следи како ќе се 
спроведува истата.
- Треба постојано да се контролира спроведувањето на 
политиката за вработување заснована на заслуги и 
системот за кариера кој е загарантиран со закон.
- Концептот на полициско работење водено од 
разузнавање се спроведува, но треба да се зајакне и да 
се усогласи со тековните реформи во судството и 
полицијата.
- Во однос на меѓународната полициска соработка, 
органите за спроведување на законот треба да ги 
користат регионалните иницијативи, како што се 
Заедничката оперативна канцеларија во Виена и

Работната група за Западен Балкан, која служи како 
регионална оперативна платформа за меѓународна 
истрага за организирано криумчарење мигранти - 
криминални групи.
- Органите за спроведување на законот и органите на 
прогонот мора дополнително да го зголемат 
оперативниот капацитет, вклучително и за систематско 
спроведување финансиски истраги.
- И покрај одреден напредок, сè уште постои потреба за 
понатамошно подобрување на координацијата, 
оперативниот капацитет и систематската размена на 
податоци при финансиски истраги.
- Воспоставување на регистар на централни банкарски 
сметки чиј пристап значително ќе придонесе за 
квалитетот на финансиските истраги зависи од 
финализацијата и донесувањето на новиот Закон за 
платежни услуги.
- Конфискацијата на криминалниот имот сега треба да 
биде стратешки приоритет во националната борба 
против организираниот криминал, тероризмот и 
корупцијата на високо ниво. 
- Алатките на земјата за замрзнување, управување и 
конфискување на криминално стекнатиот имот сѐ уште 
не се доволно ефективни. Потребен е поинтегриран 
оперативен приод за ефикасно да се осигури повраток 
на имотот.
- Сите релевантни институции мора правилно да го 
применуваат законодавството против перење пари.
- Во врска со сајбер-криминал, досега нема 
воспоставени процедури за систематско следење на 
“темниот интернет”.
- Северна Македонија сега треба исто така поефикасно 
да се справува со сајбер криминалот, преку откривање, 
следење и гонење на сајбер-криминалците.

Соработка во областа на дроги

Институционална поставеност и правно усогласување

- Преземени се чекори за измена на Законот за контрола 
на дроги и психотропни супстанци, а нацрт-амандманите 
имаат за цел да воспостават посилен систем за 
откривање на нови психоактивни супстанции. Ова треба 
да биде поддржано со формалното воспоставување на 
национален систем за рано предупредување, како што 
се бара од ЕУ acquis

Капацитет за спроведување и извршување

- Оперативниот капацитет на Националната 
опсерваторија за дроги треба да се зајакне за да може 
правилно да ги спроведува своите задачи за следење на 
дрога
- Собирањето на податоци, анализата и известувањето во 
согласност со барањата и методологиите на Европскиот 
центар за следење на дрогите и зависности од дроги 
бара понатамошно зајакнување.
- Недостигот на безбедно складирање дрога и 
прекурзори пред уништувањето останува проблем.

Според сегашното законодавство, не е можно да се чува 
само мал примерок како материјален доказ за судска 
постапка, наместо целокупната задржана количина. 
Допрва треба да се постави соодветен процес за 
уништување на прекурзори.

Борба против тероризам 

Институционална поставеност и правно усогласување

- Се зголеми соработката помеѓу службите за 
спроведување на законот, разузнавачките служби и 
релевантните клучни државни институции (образование, 
здравство и социјални услуги).
- Треба да се направи повеќе во односите со локалните 
заедници и граѓанските организации.
- Потребно е да се обезбедат потребните човечки и 
финансиски ресурси.

Капацитет за спроведување и извршување

- Во 2018 год., шестмина од осудените за учество во 
странски воени, полициски и паравоени формации беа 
пуштени од затвор, но нема систематски механизам за 
нивно следење по нивното ослободување. Потребни се 
систематски механизми за следење на странските борци 
повратници откако ќе се вратат и/или ќе бидат пуштени 
на слобода.
- Треба да продолжат чекорите кои беа преземени за 
дерадикализација во затворите.

Легална и нерегуларна миграција

Институционална поставеност и правно усогласување

Капацитет за спроведување и извршување

- Сè уште има несигурности во поглед на опсегот и 
структурата на миграциските текови
- Недоследната регистрација на мигрантите фатени во 
нелегални движења го спречува редовното и соодветно 
профилирање на заштита на чувствителни податоци и 
упатувањето на националните механизми за заштита
- Треба дополнително да се постапи во врска со 
проблемот со редовните криумчарења на северната 
граница
- Борбата против мрежите за криумчарење мора да биде 
приоритет
- Земјата продолжи со арбитрерно задржување на 
одреден број лица фатени во незаконски движења, со 
цел да ги обезбеди нивните сведочења во судските 
случаи против криумчари.
- Ниту еден од транзитните центри не е погоден за 
долгорочни престои, а властите и понатаму не сакаат да 
обезбедат повеќе од привремен престој.
- Земјата треба да воспостави услуги за повратниците, а 
координативното тело за повратници треба повторно да 
заживее.
- Земјата треба да воспостави механизам за враќање на 
нелегалните мигранти, во согласнот со acquis.
- Потребен е поголем напор за успешно реинтегрирање 
на повратници, особено на најранливите како Ромите – 
кои опфаќаат голем дел од повратниците.
- Потребно е зајакната соработка, комуникација и 
координација помеѓу власта на централно ниво, помеѓу 
централната и локалната власт и со меѓународните 
организации и НВО активни во реинтеграцијата на 
повратници.

- Власта треба да размисли за повторно заживување и 
зајакнување на координативното тело за повратници под 
водство на Министерството за труд и социјална 
политика.

Азил

Институционална поставеност и правно усогласување

- Воспоставени се Стандардни оперативни процедури 
(СОП) за деца без придружба и за ранливи категории 
странци, меѓутоа потребни се дополнителни напори за 
да се обезбеди систематско спроведување
- Сè уште не е донесена Стратегијата за интеграција за 
бегалци и странци 2017- 2027 година
- Потребни се поголеми напори за справување со 
негативните ставови на јавноста кон мигрантите и 
бегалците.

Капацитет за спроведување и извршување

- Квалитетот на одлучување по постапките за азил треба 
да се подобри, вклучително и на жалбено ниво.
- И понатаму има потешкотии во обезбедувањето превод 
за време на интервјуа со баратели на азил и бесплатната 
правна помош не е достапна во пракса поради бројни 
услови коишто барателите на азил не се можност да ги 
исполнат.
- Во отсуство на соодветен систем за добро управување 
со нерегуларните движења, особено неможноста за 
ефикасно спроведување на некои спогодби за 
реадмисија со соседните земји, нелегалните враќања 

продолжуваат.
- Одлуките за престанок на правото на азил ги погодија 
главно косовските бегалци, чиј статус беше прекинат по 
18 години престој во земјата. Овие лица останаа на 
територијата без правен статус. Косовските Роми беа 
особено погодени.
- Од септември 2017 до декември 2018 година, 
супсидијарната заштита беше укината во 64 случаи кои 
засегнаа 184 лица, сите косовски Роми, вклучително 
шест случаи врз основа на закана за националната 
безбедност. Овие случаи се оспорени пред управен суд.

Визна политика

- За да се обезбеди добро управувана средина во поглед 
на миграции и безбедност како главен услов за 
континуирано исполнување на одредниците, земјата 
треба да осигури целосна усогласеност со визната 
политика на ЕУ.

Шенген и надворешни граници

Институционална поставеност и правно усогласување

Капацитет за спроведување и извршување

- Треба да продолжи спроведувањето на 
Стратегијата за интегрирано гранично управување 
2015-2019 и поврзаниот акциски план.
- Иако Националниот координативен центар за 
интегрирано гранично управување подготвува редовни 
извештаи за анализа на ризик, сè уште треба да се 
зајакне институционалниот и оперативниот капацитет. 
Информатичката и техничката експертиза мора да се 
засили, како прашање на приоритет.
- Граничната полиција, царината и другите тела сѐ 
уште немаат заеднички пристап до базите на податоци и 
нема формализирани и сигурни активности за размена 
на информации со соодветните служби за безбедност.
- Сé уште нема мерливи резултати за откривање, 
истрага и гонење на прекуграничен криминал.

Извештај 2016 Извештај 2018 Извештај 2019



Борба против организиран криминал

Институционална поставеност и правно усогласување

- Важен сегмент од Законот за кривична постапка е 
воспоставувањето на истражни центри кои имаат за цел 
да ја институционализираат соработката меѓу 
обвинителите и полицијата, но засега формално е 
формиран само еден таков центар и истиот не е 
оперативен поради недостигот на персонал и опрема.
- Законот за замрзнување, одземање и управување на 
криминални средства треба да се подобри.
- Треба да се зајакне правниот статус и функциите на 
Агенцијата за управување со конфискуван имот.
- И покрај експертска помош од ЕУ за Законот за следење 
на комуникациите, истиот Сé уште  не е изменет за да 
биде во согласност со европските стандарди.
- Процесот на внатрешна реформа и надзор над 
разузнавањето засега е пребавен.
- Сé уште  недостига акциски план за Стратегијата за 
развој на полицијата 2016-2020 кој ќе вклучи 
распределба на ресурси.
- И покрај повторените препораки, Сé уште  не е 
воспоставен механизам за надворешен надзор на 
полицијата.
- Законодавството за спречување на перење пари е 
подобрено, но дополнителни измени се потребни за да 
се обезбеди целосна усогласеност со acquis.
- Меѓуинституционална соработка во однос на 
спречување на перење на пари и понатаму треба да се 
подобри.
- Потребна е јасна поделба на областувањата на 
Царинската управа, финансиската полиција и 
граничната полиција како клучни играчи во борбата 
против организиран криминал.
- Администрацијата, финансиската полиција и 
граничната полиција се клучни играчи во борбата 

против организираниот криминал, но е потребна јасна 
поделбата на нивните овластувања.
- Потребна е политичка поддршка за работата на 
Националната комисија за борба против трговија со луѓе 
и илегална миграција.
- Стратегијата за сајбер безбедност сé уште не е 
финализирана и треба да се усогласи со Европската 
стратегија за сајбер безбедност.

Капацитет за спроведување и извршување

- Иако законот налага политика за вработување и систем 
на кариера во полицијата заснован на заслуги, 
обвинувањата за политизирани вработувања и 
отпуштања во Министерството за внатрешни работи сè 
уште постојат и треба да се решат
- Националниот координативен центар за борба против 
организиран криминал сè уште не е во функција поради 
финансиски ограничувања, имено недостаток на 
персонал и опрема.
- Нивото на идентификација на жртви на трговија со луѓе 
и понатаму е на ниско ниво, исто како и меѓународната 
соработка во борбата против овој феномен.
- Сите три служби за спроведуување на законот кои 
имаат надлежност да применуваат посебни истражни 
мерки, вклучувајќи ги и Финансиската полиција и 
Царинската управа, треба да имаат технички капацитет 
за следење на комуникациите, независно од 
разузнавачките служби.
- Довербата во системот е нарушена со постоењето и 
содржината на нелегалното прислушување. Сепак, ова 
не треба да го одвлекува вниманието од континуираната 
и ефективна употреба на посебни мерки за вистинските 
цели на кривичната истрага.
- Финансиските истраги, заедно со заплена и 
конфискација на средства, и понатаму се ретки.

Соработка во областа на дроги

-Заплената на наркотици се намали.

Борба против тероризам

Институционална поставеност и правно усогласување

- Борбата против тероризам има доминантен пристап 
базиран на безбедност. Треба да се воспостави дијалог 
и соработка меѓу безбедносните агенции и локалната 
заедница и граѓанските организации.
- Стратегијата за борба против тероризмот предвидува 
склучување на билатерални договори со соседните 
земји и воспоставување на заеднички оперативни 
тимови, како и истрага на финансиските текови, но за 
ова последното се потребни дополнителни законски 
измени.
- Стратегијата за борба против тероризмот предвидува 
национален координатор за справување со тероризмот, 
но само за безбедносните агенции. Не е предвидена 
некаква улога на координаторот во однос на јавноста.
- На стратегијата и недостига акциски план со 
конкретни проекти кои ќе следат и ресурси.

Капацитет за спроведување и извршување

- Активностите за да се спречи протокот на учесници во 
странска војска, полиција, паравоените или пара- 
полициски формации треба да вклучуваат и учество на 
локалните верски лидери и граѓанското општество.
- Земјата треба да се фокусира и на откривање и       
запирање на финансиските текови кои го финансираат 
тероризмот.

Легална и нерегуларна миграција

Институционална поставеност и правно усогласување

Капацитет за спроведување и извршување

- Треба да најде решение за недостигот на доверливи 
податоци за обемот и структурата на миграциските 
текови.
- Потребни се дополнителни мерки за специфичните 
потреби на поединците со сигурност да бидат 
идентификувани и решени, вклучително и преку 
соодветни канали на упатување.
- Кај Центарот за управување со кризи беше забележан 
недоволен институционален капацитет и човечки 
ресурси.
- Органите за спроведување на законот треба да бидат 
повеќе проактивни во однос на превенција и апсење на 
криумчари на луѓе.
- Прифатниот центар за странци Сé уште  не е погоден 
за сместување на ранливи категории лица.
- Пристапот до соодветни засолништа и натаму е лош, 
исто како и пристапот до здравствена заштита, вода и 
санитарни услови.
- Ниту еден од транзитните центри не е погоден за 
долгорочни престои, бидејќи властите одбиваат да се 
подготват за друга ситуација, освен за привремен 
транзит.
- Потребни се дополнителни мерки за заштита на 
најранливите категории, доволно и соодветни 
капацитети и редовно следење на состојбите во сите 
прифатни центри.
- Земјата допрва треба да склучи договори за 
реадмисија со голем број на земји на потекло на 
нерегуларните мигранти, истовремено водејќи сметка за 
политиката на невраќање на барателите на азил.
- Преговорите за склучување на договор за реадмисија 
со Турција се во тек уште од 2010 година.

Азил

Институционална поставеност и правно усогласување

- Според измените на Законот за азил и привремена 
заштита, барање за азил поднесено од лице од безбедна 
трета земја ќе се смета за очигледно неосновано, што не 
е во соглосност со Директивата за постапката за азил. 
Законодавството треба гарантира дека при 
одлучувањето на основаноста на секое барање, ќе се 
врши одделна проценка на индивидуалните околности 
за секој случај, како што налажува европското acquie и 
принципот на невраќање.
- Со измените на  Законот за азил и привремена заштита 
исто така е предвидено дека принципот на семејно 
обединување може да се оствари само три години по 
добивањето на статус на бегалец, што не е во 
согласност со Директивата за правото на семејно 
обединување.

Капацитет за спроведување и извршување

- Одделението за азил не е целосно екипирано. Од 
вкупно 23 работни места, пополнети се само 14. 
- Одделението уште се бори навремено да се справи со 
барањата за азил. Потребна е стручна обука за оние кои 
работат со случаите.
- Квалитетот на донесување одлуки во постапката за 
азил и понатаму е несоодветен.
- Капацитетот да се оценат барањата врз основа на 
заснованоста Сé уште  е слаб и потребна е 
дополнителна обука.
- Судските одлуки во случаите за азил често не се 

преземени врз основа на темелно испитување на 
основаноста.
- Недостигаат капацитети за толкување
- Потребен е поголем буџет за да се олесни ефективна 
интеграција на бегалците.
- Нема напредок при воспоставувањето на база на 
податоци за верификација на лични податоци, 
фотографии и отпечатоци од прсти на барателите на 
азил.
- Има пријавени случаи на протерување преку 
границите на неидентификуван број на мигранти.
- Има ограничени механизми за соодветно 
препознавање и упатување на оние кои имаат потреба 
од заштита.
- Генерално, стапката на признавање азил и понатаму е 
на ниско ниво, а тоа главно се должи на ограничените 
можности за локална интеграција.
- Управниот суд продолжи да ги процесуира барањата 
за азил претежно на процедурална, наместо на 
суштинска основа.
- Прифатниот центар за баратели на азил во Визбегово и 
понатаму не е доволно безбеден, со оглед на тоа што 
центарот е мета на организирани криминални групи кои 
наводно влегуваат во објектот вон работно време, кога 
обезбедувањето е намалено.

Визна политика

- Направени се одредени напори за подобрување на 
социо-економските услови на ранливите групи, особено 
на Ромите, преку посебни програми за поддршка во 
областа на вработувањето, образованието и 
здравството, но сепак, за да се адресираат основните 
причини за појава на миграцијата Сé уште се потребни 
поголеми структурни напори и инвестиција во 
соодветните ресурси.

Надворешни граници и Шенген

Институционална поставеност и правно усогласување

- Земјата Сé уште треба да се создаде единствен 
координативен центар за размена на полициски 
информации, како дел од подготовките за основање на 
SIRENE (Supplementary Information Request at National 
Entry) Бирото во подоцнежна фаза.

Капацитет за спроведување и извршување

- Иако Националниот координативен центар за 
гранично управување подготвува редовни месечни и 
квартални извештаи за анализа на ризик, неговите 
институционални и функционални капацитети 
остануваат слаби.
- Потребни се понатамошни инвестиции во однос на 
граничното управување, со давање приоритет на оние 
граници кои се најмногу изложени на илегалните 
миграциски текови.
- Граничната полиција, царината и други тела и агенции 
немаат заеднички пристап до базите на податоци и 
нема формализирана и обезбедена рамка за размена на 
информации со соодветните служби за безбедност.
- Откривање на лажни или фалсификувани документи 
остана на ниско ниво.
- Треба да се воспостави досие на откривање, истрага и 
гонење на прекуграничниот криминал во координација 
со сите надлежни за спроведување на законот.

Борба против организиран криминал

Институционална поставеност и правно усогласување

- Во рамките на МВР има специјализирани полициски 
сектори за различни видови на организиран криминал, а 
дополнително постојат и две специјализирани единици 
кои се надлежни за справување со финансиски 
криминал: финансиската полиција при Министерството 
за финансии и одделението за финансиско разузнавање 
при МВР. Оваа поделба создава непотребнa конфузија 
на надлежностите.
- Центарот за обука на полицијата во рамките на 
Министерството за внатрешни работи обезбедува и 
почетна и стручна обука. Засега е функционален само 
еден од планираните три сектори за обука, Секторот за 
основно образование.
- Децентрализацијата на Националната комисија за 
борба против трговија со луѓе и нелегална миграција, 
преку воспоставување на локални комисии на 
општинско ниво, допрва треба да ја докаже својата 
ефективнот.
- Треба да се зајакнат капацитетите за стратешко 
планирање во рамките на Министерството за внатрешни 
работи и Јавното обвинителство.
- Законодавството за спречување на перење пари мора 
да биде изменето за целосно усогласување со acquis.
- Законот за замрзнување, конфискација и управување со 
криминални средства треба допрва да се измени.
- Треба да се зајакнат правниот статус и функциите на 
Агенцијата за управување со конфискуван имот.
- Треба да се развие Стратегија за спречување и борба 
против компјутерскиот криминал.

Капацитет за спроведување и извршување

- Националниот координативен центар за борба против 
организираниот криминал не е целосно оперативен, 
иако беше опремен и персоналот беше номиниран. 
Центарот сè уште не е поврзан со Царинската управа и со 
Управата за јавни приходи и нема пристап до нивните 
датабази. Моментално не е поврзан ни со Финансиската 
полиција.
- Односите помеѓу обвинителите, полицијата и другите 
релевантни тела и агенции треба да се подобрат, за 
обвинителската служба да може да има водечка улога во 
истрагите.
- Формиран е само еден од планираните истражни 
центри под раководство на јавниот обвинител и истиот с
è уште не е соодветно екипиран и опремен.
- Нема електронска интерконекција помеѓу полицијата и 
Јавното обвинителство.
- Спроведувањето на политиката за вработување 
заснована на заслуги и системот за кариера 
загарантирани со закон бара континуирано внимание.
- Основно јавно обвинителство против организиран 
криминал и корупција сè уште нема доволно јавни 
обвинители, само 10 од планираните 13 позиции се 
пополнети.
- Треба да продолжат реформите кои ќе овозможуваат 
раздвојување на следењето на комуникации за кривични 
истраги и за безбедносни цели.
- Генерално, нивото на казнување од страна на судовите 
се чини дека е соодветно строго, но сè уште се потребни

 напори за да се обезбеди поголема конзистентност.
- Откриени се многу малку жртви на трговија со луѓе, 
иако државата е земја на потекло, транзит и дестинација, 
а организираните криминални групи се активно 
вклучени во трговија и криумчарење.
- Постојано мора да се внимава на малолетниците без 
придружба кои се под ризик да станат жртви на трговија 
со луѓе, посебно ако се земат предвид мешаните 
миграциски текови низ земјата.
- Сите релевантни институции мора соодветно да го 
спроведуваат законодавството за спречување на перење 
пари.
- Се гонат само неколку случаи на перење пари (2 
обвиненија против 12 лица во 2017 год.) и треба да се 
засили неопходното собирање, обработка и анализа на 
податоци.
- Финансиската полиција и Одделението за финансиско 
разузнавање имаат слаби ресурси и слаби капацитети. 
- Органите за спроведување на законот и 
обвинителството сè уште немаат изградени капацитети и 
стручно знаење за спроведување на финансиски истраги 
на систематски начин.
- Иако има одреден напредок, сè треба да се подобрува 
координацијата, оперативниот капацитет и 
систематската размена на податоци во однос на 
финансиски истраги.
- Конфискацијата на криминалните средства 
треба да стане стратешки приоритет во борбата против 
организираниот криминал, тероризмот и корупцијата на 
високо ниво во земјата
- Криминалните групи се вклучени во се поразлични 
профитабилни нелегални активности и потоа 
реинвестираат значајни суми во економијата.
- Алатките на земјата за замрзнување, управување и 
конфискација на криминални средства не се доволно 
ефективни. Затоа, треба да се развие и имплементира 
посеопфатна и кохерентна законска рамка и политики за 
конфискација на приноси од криминал. Таквата рамка 
треба особено да се фокусира на спроведување на 
правила за проширена конфискација, конфискација кај 

трети страни и конфискација која не е заснована на 
пресуда. Исто така, оваа рамка треба да им овозможи на 
надлежните служби повеќе да ја користат можноста за 
времено замрзнување на имотот.
- За да се олесни ефективното извршување на 
конфискацијата, од суштинска важност е финансиските 
истраги за имотот на одредено лице да продолжат со 
години по кривичната пресуда, со цел целосно да може 
да се изврши претходно издадената наредба за 
конфискација.
- Државата треба итно да го засили капацитетот за 
управување со средства стекнати преку конфискација.

Соработка во областа на дроги

- Постои Државна меѓусекторска комисија која ги 
следи активностите дефинирани во Акцискиот план за 
спроведување на Стратегијата за дроги. Потребно е да 
се интензивира координацијата и  спроведувањето на 
оваа Стратегија.
- Во текот на 2016 година како и во текот на 
првиот семестар од 2017 година, не е направено ниедно 
уништување на запленети и конфискувани лекови.

Борба против тероризам

Институционална поставеност и правно усогласување

- Канцеларијата на Националниот координатор за борба 
против тероризмот и спречување на насилен 
екстремизам, како и Националниот комитет за 
превенција на насилен екстремизам борба против 
тероризмот се само делумно оперативни.
- Потребно е да се обезбеди целосна соработка меѓу 
агенциите за спроведување на законот, разузнавачките 
служби и клучните државни институции (образование, 
здравство, социјални услуги), како и со локалните 
заедници и граѓанското општество.

 Капацитет за спроведување и извршување

- Потребно е да се дополнително зајакнување на 
Управата за безбедност и контраразунавање која е 
задолжена за внатрешна безбедност и 
контраразузнавање, вклучително и за повратниците кои 
биле на странски боишта.
- Не постојат мерки за превенција и спречување на 
радикализација. 
- Потребно е да се инвестира во мерки за 
де-радикализација и мерки за ресоцијализација

Легална и нерегуларна миграција

Институционална поставеност и правно усогласување

- Допрва треба да се донесе Законот за странци.

 Капацитет за спроведување и извршување

- Се забележува недостиг на веродостојни податоци за 
обемот и структурата на миграциските текови.
- Пограничната полиција има пополнето над 60% од 
предвидените места
- Борбата против мрежите за криумчарење на мигранти 
треба да биде приоритет.
- Еден од стратешките приоритети на Резолуцијата на 
миграциската политика е идентификација на мигранти, 
ниво профилирање и нивно упатување кон соодветниот 
систем за заштота. Имплементацијата на истото треба да 
се подобри и да се обезбеди систематско регистрирање 
на мигрантите, како и профилирање кое ја препознава 
потребата од соодветна заштита.
- Земјата продолжи со арбитрерно задржување на 
одреден број лица фатени во незаконски движења, со 
цел да ги обезбеди нивните сведочења во судските 
случаи против криумчари.
- Ниту еден од транзитните центри не е погоден за 
долгорочни престои, а властите и понатаму не сакаат да 
обезбедат повеќе од привремен престој. 
- Земјата треба да воспостави механизам за враќање на 
нерегуларните мигранти, во согласнот со acquis.

Азил

Институционална поставеност и правно усогласување

- Стратегијата за интеграција на бегалци и странци 
2017-2027 сè уште не е усвоена.
- Потребни се итни мерки за борба против 
ксенофобијата и справување со негативни ставови кон 
мигрантите и бегалците.

 

Капацитет за спроведување и извршување

- Министерството за внатрешни работи почна да ја 
надградува постоечката база на податоци за странците 
преку развивање на нов модул за азил кој треба да ја 
обезбеди неопходната алатка за обработка на барањата 
за азил. Сепак, треба да се подобри координацијата меѓу 
различните органи вклучени во овој процес.
- Квалитетот на одлучување во постапките за азил уште 
не е соодветен.
- Одделот за азил сè уште не е целосно екипиран.
-  Капацитетот за проценка на основаноста на барањата 
за азил е сé уште слаб.

- Сé уште  има тешкотии да се обезбеди превод за време 
на интервјуата со барателите на азил.
-  Сè уште  се пријавуваат случаи на присилно враќање на 
границите.
- Мигрантите не се регистрираат систематски.
- Сé уште  нема доволно механизми за скрининг за да се 
идентификуваат и да се упатуваат оние на кои им е 
потребна заштита.
- Во отсуство на соодветен систем за уредно управување 
со нерегуларните движења, особено во отсуство на 
ефективни договори за реадмисија со соседните земји, 
нелегалните враќања продолжуваат.
- Одлуките за престанок на правото на азил посебно ги 
погодија главно косовските бегалци, чиј статус беше 
прекинат по 18 години престој во земјата. Косовските 
Роми беа особено засегнати.
- Во 2017 година, супсидијарната заштита беше укината 
во 82 случаи кои се однесуваа на 162 лица, вклучувајќи 
четири случаи врз основа на закана за националната 
безбедност.
- Потребно е подобрување  на  услугите  во главниот 
прифатен центар за баратели на азил во Визбегово, 
посебно во однос на храната.

Визна политика

Надворешни граници и Шенген

Институционална поставеност и правно усогласување

- Од суштинско значење е да се воспостави систем за 
гранична безбедност во кој ќе се користи анализа на 
ризик. 
- Акцискиот план за Шенген кој беше усвоен во 2008 
година, мора да се надгради.
- Сé уште  не е фукнционален Националниот 
координативен центар за гранично управување, кој беше 
формиран со цел да се постигне ефикасна координација, 
размена на податоци, размена на информации и 
поголема ефикасност на интегрираниот систем за 
гранично управување. 

Капацитет за спроведување и извршување

- Стратегијата за интегрирано гранично управување 
2015-2019 и акциониот план се во рана фаза на 
имплементација. 
- Иако Националниот координативен центар за 
интегрирано гранично управување подготвува редовни 
извештаи за анализа на ризик, сè уште треба да се 
зајакнат институционалните и оперативните капацитети. 
ИТ и техничката експертиза мора да се засили, како 
прашање на приоритет.
- Потребни се дополнителни инвестиции за надзор над 
границата и инфраструктурата, вклучително и долж 
границата со вода.
- Граничната полиција, царината и другите тела сѐ уште 
немаат заеднички пристап до базите на податоци и нема 
формализирани и сигурни активности за размена на 
информации со соодветните служби за безбедност.
- Сé уште  нема мерливи резултати за откривање, истрага 
и гонење на прекуграничен криминал
- Треба да се воспостави евиденција за откривање, 
истрага и гонење на прекуграничниот криминал. 

Борба против организиран криминал

Институционална поставеност и правно усогласување

Клучни институции

- Центарот за обука на полицијата при Министерството за 
внатрешни работи обезбедува и почетна и стручна 
обука, но сé уште не е целосно оперативен.
- Системот за следење на комуникации беше 
реформиран и беше формирана Оперативната техничка 
агенција (ОТА), но некои овластени тела допрва треба да 
воспостават врска со ОТА.

Правна рамка

- Законот за замрзнување, конфискација и управување со 
криминално стекнат имот допрва треба да се измени и 
целосно да се усогласи со неодамнешната Стратегија за 
зајакнување на капацитетите за финансиски истраги и 
конфискација на имот.
- Треба да се зајакне правниот статус и функциите на 
Агенцијата за управување со конфискуван имот.
- Треба да се развие национална проценка на закани за 
сериозен и организиран криминал во согласност со 
методологијата на Европол за проценка на сериозни 
закани од организиран криминал и треба да информира 
за одлуките за оперативни приоритети во решавањето на 
организираниот криминал во наредните години.

   

Капацитет за спроведување и извршување

- Механизмот за надворешен надзор е воспоставен за да 
се обезбеди независен надзор на органите за 
спроведување на законот и да се одговори на 
потенцијалните злоупотреби, но треба да се воспостави 
механизам за граѓанска контрола во рамки на Народниот 
правобранител за целиот механизам за надзор да биде 
целосно функционален.
- Основното јавно обвинителство против организиран 
криминал и корупција сè уште нема доволно јавни 
обвинители, само 10 од планираните 15 позиции се 
пополнети. Организираниот криминал и корупција треба 
да бидат приоритет во однос на човечките ресурси во 
обвинителството.
- Воспоставена е електронска интерконеција помеѓу 
полицијата, јавното обвинителство и другите органи за 
спроведување на законот и треба да се следи како ќе се 
спроведува истата.
- Треба постојано да се контролира спроведувањето на 
политиката за вработување заснована на заслуги и 
системот за кариера кој е загарантиран со закон.
- Концептот на полициско работење водено од 
разузнавање се спроведува, но треба да се зајакне и да 
се усогласи со тековните реформи во судството и 
полицијата.
- Во однос на меѓународната полициска соработка, 
органите за спроведување на законот треба да ги 
користат регионалните иницијативи, како што се 
Заедничката оперативна канцеларија во Виена и

Работната група за Западен Балкан, која служи како 
регионална оперативна платформа за меѓународна 
истрага за организирано криумчарење мигранти - 
криминални групи.
- Органите за спроведување на законот и органите на 
прогонот мора дополнително да го зголемат 
оперативниот капацитет, вклучително и за систематско 
спроведување финансиски истраги.
- И покрај одреден напредок, сè уште постои потреба за 
понатамошно подобрување на координацијата, 
оперативниот капацитет и систематската размена на 
податоци при финансиски истраги.
- Воспоставување на регистар на централни банкарски 
сметки чиј пристап значително ќе придонесе за 
квалитетот на финансиските истраги зависи од 
финализацијата и донесувањето на новиот Закон за 
платежни услуги.
- Конфискацијата на криминалниот имот сега треба да 
биде стратешки приоритет во националната борба 
против организираниот криминал, тероризмот и 
корупцијата на високо ниво. 
- Алатките на земјата за замрзнување, управување и 
конфискување на криминално стекнатиот имот сѐ уште 
не се доволно ефективни. Потребен е поинтегриран 
оперативен приод за ефикасно да се осигури повраток 
на имотот.
- Сите релевантни институции мора правилно да го 
применуваат законодавството против перење пари.
- Во врска со сајбер-криминал, досега нема 
воспоставени процедури за систематско следење на 
“темниот интернет”.
- Северна Македонија сега треба исто така поефикасно 
да се справува со сајбер криминалот, преку откривање, 
следење и гонење на сајбер-криминалците.

Соработка во областа на дроги

Институционална поставеност и правно усогласување

- Преземени се чекори за измена на Законот за контрола 
на дроги и психотропни супстанци, а нацрт-амандманите 
имаат за цел да воспостават посилен систем за 
откривање на нови психоактивни супстанции. Ова треба 
да биде поддржано со формалното воспоставување на 
национален систем за рано предупредување, како што 
се бара од ЕУ acquis

Капацитет за спроведување и извршување

- Оперативниот капацитет на Националната 
опсерваторија за дроги треба да се зајакне за да може 
правилно да ги спроведува своите задачи за следење на 
дрога
- Собирањето на податоци, анализата и известувањето во 
согласност со барањата и методологиите на Европскиот 
центар за следење на дрогите и зависности од дроги 
бара понатамошно зајакнување.
- Недостигот на безбедно складирање дрога и 
прекурзори пред уништувањето останува проблем.

Според сегашното законодавство, не е можно да се чува 
само мал примерок како материјален доказ за судска 
постапка, наместо целокупната задржана количина. 
Допрва треба да се постави соодветен процес за 
уништување на прекурзори.

Борба против тероризам 

Институционална поставеност и правно усогласување

- Се зголеми соработката помеѓу службите за 
спроведување на законот, разузнавачките служби и 
релевантните клучни државни институции (образование, 
здравство и социјални услуги).
- Треба да се направи повеќе во односите со локалните 
заедници и граѓанските организации.
- Потребно е да се обезбедат потребните човечки и 
финансиски ресурси.

Капацитет за спроведување и извршување

- Во 2018 год., шестмина од осудените за учество во 
странски воени, полициски и паравоени формации беа 
пуштени од затвор, но нема систематски механизам за 
нивно следење по нивното ослободување. Потребни се 
систематски механизми за следење на странските борци 
повратници откако ќе се вратат и/или ќе бидат пуштени 
на слобода.
- Треба да продолжат чекорите кои беа преземени за 
дерадикализација во затворите.

Легална и нерегуларна миграција

Институционална поставеност и правно усогласување

Капацитет за спроведување и извршување

- Сè уште има несигурности во поглед на опсегот и 
структурата на миграциските текови
- Недоследната регистрација на мигрантите фатени во 
нелегални движења го спречува редовното и соодветно 
профилирање на заштита на чувствителни податоци и 
упатувањето на националните механизми за заштита
- Треба дополнително да се постапи во врска со 
проблемот со редовните криумчарења на северната 
граница
- Борбата против мрежите за криумчарење мора да биде 
приоритет
- Земјата продолжи со арбитрерно задржување на 
одреден број лица фатени во незаконски движења, со 
цел да ги обезбеди нивните сведочења во судските 
случаи против криумчари.
- Ниту еден од транзитните центри не е погоден за 
долгорочни престои, а властите и понатаму не сакаат да 
обезбедат повеќе од привремен престој.
- Земјата треба да воспостави услуги за повратниците, а 
координативното тело за повратници треба повторно да 
заживее.
- Земјата треба да воспостави механизам за враќање на 
нелегалните мигранти, во согласнот со acquis.
- Потребен е поголем напор за успешно реинтегрирање 
на повратници, особено на најранливите како Ромите – 
кои опфаќаат голем дел од повратниците.
- Потребно е зајакната соработка, комуникација и 
координација помеѓу власта на централно ниво, помеѓу 
централната и локалната власт и со меѓународните 
организации и НВО активни во реинтеграцијата на 
повратници.

- Власта треба да размисли за повторно заживување и 
зајакнување на координативното тело за повратници под 
водство на Министерството за труд и социјална 
политика.

Азил

Институционална поставеност и правно усогласување

- Воспоставени се Стандардни оперативни процедури 
(СОП) за деца без придружба и за ранливи категории 
странци, меѓутоа потребни се дополнителни напори за 
да се обезбеди систематско спроведување
- Сè уште не е донесена Стратегијата за интеграција за 
бегалци и странци 2017- 2027 година
- Потребни се поголеми напори за справување со 
негативните ставови на јавноста кон мигрантите и 
бегалците.

Капацитет за спроведување и извршување

- Квалитетот на одлучување по постапките за азил треба 
да се подобри, вклучително и на жалбено ниво.
- И понатаму има потешкотии во обезбедувањето превод 
за време на интервјуа со баратели на азил и бесплатната 
правна помош не е достапна во пракса поради бројни 
услови коишто барателите на азил не се можност да ги 
исполнат.
- Во отсуство на соодветен систем за добро управување 
со нерегуларните движења, особено неможноста за 
ефикасно спроведување на некои спогодби за 
реадмисија со соседните земји, нелегалните враќања 

продолжуваат.
- Одлуките за престанок на правото на азил ги погодија 
главно косовските бегалци, чиј статус беше прекинат по 
18 години престој во земјата. Овие лица останаа на 
територијата без правен статус. Косовските Роми беа 
особено погодени.
- Од септември 2017 до декември 2018 година, 
супсидијарната заштита беше укината во 64 случаи кои 
засегнаа 184 лица, сите косовски Роми, вклучително 
шест случаи врз основа на закана за националната 
безбедност. Овие случаи се оспорени пред управен суд.

Визна политика

- За да се обезбеди добро управувана средина во поглед 
на миграции и безбедност како главен услов за 
континуирано исполнување на одредниците, земјата 
треба да осигури целосна усогласеност со визната 
политика на ЕУ.

Шенген и надворешни граници

Институционална поставеност и правно усогласување

Капацитет за спроведување и извршување

- Треба да продолжи спроведувањето на 
Стратегијата за интегрирано гранично управување 
2015-2019 и поврзаниот акциски план.
- Иако Националниот координативен центар за 
интегрирано гранично управување подготвува редовни 
извештаи за анализа на ризик, сè уште треба да се 
зајакне институционалниот и оперативниот капацитет. 
Информатичката и техничката експертиза мора да се 
засили, како прашање на приоритет.
- Граничната полиција, царината и другите тела сѐ 
уште немаат заеднички пристап до базите на податоци и 
нема формализирани и сигурни активности за размена 
на информации со соодветните служби за безбедност.
- Сé уште нема мерливи резултати за откривање, 
истрага и гонење на прекуграничен криминал.

Извештај 2016 Извештај 2018 Извештај 2019



Борба против организиран криминал

Институционална поставеност и правно усогласување

- Важен сегмент од Законот за кривична постапка е 
воспоставувањето на истражни центри кои имаат за цел 
да ја институционализираат соработката меѓу 
обвинителите и полицијата, но засега формално е 
формиран само еден таков центар и истиот не е 
оперативен поради недостигот на персонал и опрема.
- Законот за замрзнување, одземање и управување на 
криминални средства треба да се подобри.
- Треба да се зајакне правниот статус и функциите на 
Агенцијата за управување со конфискуван имот.
- И покрај експертска помош од ЕУ за Законот за следење 
на комуникациите, истиот Сé уште  не е изменет за да 
биде во согласност со европските стандарди.
- Процесот на внатрешна реформа и надзор над 
разузнавањето засега е пребавен.
- Сé уште  недостига акциски план за Стратегијата за 
развој на полицијата 2016-2020 кој ќе вклучи 
распределба на ресурси.
- И покрај повторените препораки, Сé уште  не е 
воспоставен механизам за надворешен надзор на 
полицијата.
- Законодавството за спречување на перење пари е 
подобрено, но дополнителни измени се потребни за да 
се обезбеди целосна усогласеност со acquis.
- Меѓуинституционална соработка во однос на 
спречување на перење на пари и понатаму треба да се 
подобри.
- Потребна е јасна поделба на областувањата на 
Царинската управа, финансиската полиција и 
граничната полиција како клучни играчи во борбата 
против организиран криминал.
- Администрацијата, финансиската полиција и 
граничната полиција се клучни играчи во борбата 

против организираниот криминал, но е потребна јасна 
поделбата на нивните овластувања.
- Потребна е политичка поддршка за работата на 
Националната комисија за борба против трговија со луѓе 
и илегална миграција.
- Стратегијата за сајбер безбедност сé уште не е 
финализирана и треба да се усогласи со Европската 
стратегија за сајбер безбедност.

Капацитет за спроведување и извршување

- Иако законот налага политика за вработување и систем 
на кариера во полицијата заснован на заслуги, 
обвинувањата за политизирани вработувања и 
отпуштања во Министерството за внатрешни работи сè 
уште постојат и треба да се решат
- Националниот координативен центар за борба против 
организиран криминал сè уште не е во функција поради 
финансиски ограничувања, имено недостаток на 
персонал и опрема.
- Нивото на идентификација на жртви на трговија со луѓе 
и понатаму е на ниско ниво, исто како и меѓународната 
соработка во борбата против овој феномен.
- Сите три служби за спроведуување на законот кои 
имаат надлежност да применуваат посебни истражни 
мерки, вклучувајќи ги и Финансиската полиција и 
Царинската управа, треба да имаат технички капацитет 
за следење на комуникациите, независно од 
разузнавачките служби.
- Довербата во системот е нарушена со постоењето и 
содржината на нелегалното прислушување. Сепак, ова 
не треба да го одвлекува вниманието од континуираната 
и ефективна употреба на посебни мерки за вистинските 
цели на кривичната истрага.
- Финансиските истраги, заедно со заплена и 
конфискација на средства, и понатаму се ретки.

Соработка во областа на дроги

-Заплената на наркотици се намали.

Борба против тероризам

Институционална поставеност и правно усогласување

- Борбата против тероризам има доминантен пристап 
базиран на безбедност. Треба да се воспостави дијалог 
и соработка меѓу безбедносните агенции и локалната 
заедница и граѓанските организации.
- Стратегијата за борба против тероризмот предвидува 
склучување на билатерални договори со соседните 
земји и воспоставување на заеднички оперативни 
тимови, како и истрага на финансиските текови, но за 
ова последното се потребни дополнителни законски 
измени.
- Стратегијата за борба против тероризмот предвидува 
национален координатор за справување со тероризмот, 
но само за безбедносните агенции. Не е предвидена 
некаква улога на координаторот во однос на јавноста.
- На стратегијата и недостига акциски план со 
конкретни проекти кои ќе следат и ресурси.

Капацитет за спроведување и извршување

- Активностите за да се спречи протокот на учесници во 
странска војска, полиција, паравоените или пара- 
полициски формации треба да вклучуваат и учество на 
локалните верски лидери и граѓанското општество.
- Земјата треба да се фокусира и на откривање и       
запирање на финансиските текови кои го финансираат 
тероризмот.

Легална и нерегуларна миграција

Институционална поставеност и правно усогласување

Капацитет за спроведување и извршување

- Треба да најде решение за недостигот на доверливи 
податоци за обемот и структурата на миграциските 
текови.
- Потребни се дополнителни мерки за специфичните 
потреби на поединците со сигурност да бидат 
идентификувани и решени, вклучително и преку 
соодветни канали на упатување.
- Кај Центарот за управување со кризи беше забележан 
недоволен институционален капацитет и човечки 
ресурси.
- Органите за спроведување на законот треба да бидат 
повеќе проактивни во однос на превенција и апсење на 
криумчари на луѓе.
- Прифатниот центар за странци Сé уште  не е погоден 
за сместување на ранливи категории лица.
- Пристапот до соодветни засолништа и натаму е лош, 
исто како и пристапот до здравствена заштита, вода и 
санитарни услови.
- Ниту еден од транзитните центри не е погоден за 
долгорочни престои, бидејќи властите одбиваат да се 
подготват за друга ситуација, освен за привремен 
транзит.
- Потребни се дополнителни мерки за заштита на 
најранливите категории, доволно и соодветни 
капацитети и редовно следење на состојбите во сите 
прифатни центри.
- Земјата допрва треба да склучи договори за 
реадмисија со голем број на земји на потекло на 
нерегуларните мигранти, истовремено водејќи сметка за 
политиката на невраќање на барателите на азил.
- Преговорите за склучување на договор за реадмисија 
со Турција се во тек уште од 2010 година.

Азил

Институционална поставеност и правно усогласување

- Според измените на Законот за азил и привремена 
заштита, барање за азил поднесено од лице од безбедна 
трета земја ќе се смета за очигледно неосновано, што не 
е во соглосност со Директивата за постапката за азил. 
Законодавството треба гарантира дека при 
одлучувањето на основаноста на секое барање, ќе се 
врши одделна проценка на индивидуалните околности 
за секој случај, како што налажува европското acquie и 
принципот на невраќање.
- Со измените на  Законот за азил и привремена заштита 
исто така е предвидено дека принципот на семејно 
обединување може да се оствари само три години по 
добивањето на статус на бегалец, што не е во 
согласност со Директивата за правото на семејно 
обединување.

Капацитет за спроведување и извршување

- Одделението за азил не е целосно екипирано. Од 
вкупно 23 работни места, пополнети се само 14. 
- Одделението уште се бори навремено да се справи со 
барањата за азил. Потребна е стручна обука за оние кои 
работат со случаите.
- Квалитетот на донесување одлуки во постапката за 
азил и понатаму е несоодветен.
- Капацитетот да се оценат барањата врз основа на 
заснованоста Сé уште  е слаб и потребна е 
дополнителна обука.
- Судските одлуки во случаите за азил често не се 

преземени врз основа на темелно испитување на 
основаноста.
- Недостигаат капацитети за толкување
- Потребен е поголем буџет за да се олесни ефективна 
интеграција на бегалците.
- Нема напредок при воспоставувањето на база на 
податоци за верификација на лични податоци, 
фотографии и отпечатоци од прсти на барателите на 
азил.
- Има пријавени случаи на протерување преку 
границите на неидентификуван број на мигранти.
- Има ограничени механизми за соодветно 
препознавање и упатување на оние кои имаат потреба 
од заштита.
- Генерално, стапката на признавање азил и понатаму е 
на ниско ниво, а тоа главно се должи на ограничените 
можности за локална интеграција.
- Управниот суд продолжи да ги процесуира барањата 
за азил претежно на процедурална, наместо на 
суштинска основа.
- Прифатниот центар за баратели на азил во Визбегово и 
понатаму не е доволно безбеден, со оглед на тоа што 
центарот е мета на организирани криминални групи кои 
наводно влегуваат во објектот вон работно време, кога 
обезбедувањето е намалено.

Визна политика

- Направени се одредени напори за подобрување на 
социо-економските услови на ранливите групи, особено 
на Ромите, преку посебни програми за поддршка во 
областа на вработувањето, образованието и 
здравството, но сепак, за да се адресираат основните 
причини за појава на миграцијата Сé уште се потребни 
поголеми структурни напори и инвестиција во 
соодветните ресурси.

Надворешни граници и Шенген

Институционална поставеност и правно усогласување

- Земјата Сé уште треба да се создаде единствен 
координативен центар за размена на полициски 
информации, како дел од подготовките за основање на 
SIRENE (Supplementary Information Request at National 
Entry) Бирото во подоцнежна фаза.

Капацитет за спроведување и извршување

- Иако Националниот координативен центар за 
гранично управување подготвува редовни месечни и 
квартални извештаи за анализа на ризик, неговите 
институционални и функционални капацитети 
остануваат слаби.
- Потребни се понатамошни инвестиции во однос на 
граничното управување, со давање приоритет на оние 
граници кои се најмногу изложени на илегалните 
миграциски текови.
- Граничната полиција, царината и други тела и агенции 
немаат заеднички пристап до базите на податоци и 
нема формализирана и обезбедена рамка за размена на 
информации со соодветните служби за безбедност.
- Откривање на лажни или фалсификувани документи 
остана на ниско ниво.
- Треба да се воспостави досие на откривање, истрага и 
гонење на прекуграничниот криминал во координација 
со сите надлежни за спроведување на законот.

Борба против организиран криминал

Институционална поставеност и правно усогласување

- Во рамките на МВР има специјализирани полициски 
сектори за различни видови на организиран криминал, а 
дополнително постојат и две специјализирани единици 
кои се надлежни за справување со финансиски 
криминал: финансиската полиција при Министерството 
за финансии и одделението за финансиско разузнавање 
при МВР. Оваа поделба создава непотребнa конфузија 
на надлежностите.
- Центарот за обука на полицијата во рамките на 
Министерството за внатрешни работи обезбедува и 
почетна и стручна обука. Засега е функционален само 
еден од планираните три сектори за обука, Секторот за 
основно образование.
- Децентрализацијата на Националната комисија за 
борба против трговија со луѓе и нелегална миграција, 
преку воспоставување на локални комисии на 
општинско ниво, допрва треба да ја докаже својата 
ефективнот.
- Треба да се зајакнат капацитетите за стратешко 
планирање во рамките на Министерството за внатрешни 
работи и Јавното обвинителство.
- Законодавството за спречување на перење пари мора 
да биде изменето за целосно усогласување со acquis.
- Законот за замрзнување, конфискација и управување со 
криминални средства треба допрва да се измени.
- Треба да се зајакнат правниот статус и функциите на 
Агенцијата за управување со конфискуван имот.
- Треба да се развие Стратегија за спречување и борба 
против компјутерскиот криминал.

Капацитет за спроведување и извршување

- Националниот координативен центар за борба против 
организираниот криминал не е целосно оперативен, 
иако беше опремен и персоналот беше номиниран. 
Центарот сè уште не е поврзан со Царинската управа и со 
Управата за јавни приходи и нема пристап до нивните 
датабази. Моментално не е поврзан ни со Финансиската 
полиција.
- Односите помеѓу обвинителите, полицијата и другите 
релевантни тела и агенции треба да се подобрат, за 
обвинителската служба да може да има водечка улога во 
истрагите.
- Формиран е само еден од планираните истражни 
центри под раководство на јавниот обвинител и истиот с
è уште не е соодветно екипиран и опремен.
- Нема електронска интерконекција помеѓу полицијата и 
Јавното обвинителство.
- Спроведувањето на политиката за вработување 
заснована на заслуги и системот за кариера 
загарантирани со закон бара континуирано внимание.
- Основно јавно обвинителство против организиран 
криминал и корупција сè уште нема доволно јавни 
обвинители, само 10 од планираните 13 позиции се 
пополнети.
- Треба да продолжат реформите кои ќе овозможуваат 
раздвојување на следењето на комуникации за кривични 
истраги и за безбедносни цели.
- Генерално, нивото на казнување од страна на судовите 
се чини дека е соодветно строго, но сè уште се потребни

 напори за да се обезбеди поголема конзистентност.
- Откриени се многу малку жртви на трговија со луѓе, 
иако државата е земја на потекло, транзит и дестинација, 
а организираните криминални групи се активно 
вклучени во трговија и криумчарење.
- Постојано мора да се внимава на малолетниците без 
придружба кои се под ризик да станат жртви на трговија 
со луѓе, посебно ако се земат предвид мешаните 
миграциски текови низ земјата.
- Сите релевантни институции мора соодветно да го 
спроведуваат законодавството за спречување на перење 
пари.
- Се гонат само неколку случаи на перење пари (2 
обвиненија против 12 лица во 2017 год.) и треба да се 
засили неопходното собирање, обработка и анализа на 
податоци.
- Финансиската полиција и Одделението за финансиско 
разузнавање имаат слаби ресурси и слаби капацитети. 
- Органите за спроведување на законот и 
обвинителството сè уште немаат изградени капацитети и 
стручно знаење за спроведување на финансиски истраги 
на систематски начин.
- Иако има одреден напредок, сè треба да се подобрува 
координацијата, оперативниот капацитет и 
систематската размена на податоци во однос на 
финансиски истраги.
- Конфискацијата на криминалните средства 
треба да стане стратешки приоритет во борбата против 
организираниот криминал, тероризмот и корупцијата на 
високо ниво во земјата
- Криминалните групи се вклучени во се поразлични 
профитабилни нелегални активности и потоа 
реинвестираат значајни суми во економијата.
- Алатките на земјата за замрзнување, управување и 
конфискација на криминални средства не се доволно 
ефективни. Затоа, треба да се развие и имплементира 
посеопфатна и кохерентна законска рамка и политики за 
конфискација на приноси од криминал. Таквата рамка 
треба особено да се фокусира на спроведување на 
правила за проширена конфискација, конфискација кај 

трети страни и конфискација која не е заснована на 
пресуда. Исто така, оваа рамка треба да им овозможи на 
надлежните служби повеќе да ја користат можноста за 
времено замрзнување на имотот.
- За да се олесни ефективното извршување на 
конфискацијата, од суштинска важност е финансиските 
истраги за имотот на одредено лице да продолжат со 
години по кривичната пресуда, со цел целосно да може 
да се изврши претходно издадената наредба за 
конфискација.
- Државата треба итно да го засили капацитетот за 
управување со средства стекнати преку конфискација.

Соработка во областа на дроги

- Постои Државна меѓусекторска комисија која ги 
следи активностите дефинирани во Акцискиот план за 
спроведување на Стратегијата за дроги. Потребно е да 
се интензивира координацијата и  спроведувањето на 
оваа Стратегија.
- Во текот на 2016 година како и во текот на 
првиот семестар од 2017 година, не е направено ниедно 
уништување на запленети и конфискувани лекови.

Борба против тероризам

Институционална поставеност и правно усогласување

- Канцеларијата на Националниот координатор за борба 
против тероризмот и спречување на насилен 
екстремизам, како и Националниот комитет за 
превенција на насилен екстремизам борба против 
тероризмот се само делумно оперативни.
- Потребно е да се обезбеди целосна соработка меѓу 
агенциите за спроведување на законот, разузнавачките 
служби и клучните државни институции (образование, 
здравство, социјални услуги), како и со локалните 
заедници и граѓанското општество.

 Капацитет за спроведување и извршување

- Потребно е да се дополнително зајакнување на 
Управата за безбедност и контраразунавање која е 
задолжена за внатрешна безбедност и 
контраразузнавање, вклучително и за повратниците кои 
биле на странски боишта.
- Не постојат мерки за превенција и спречување на 
радикализација. 
- Потребно е да се инвестира во мерки за 
де-радикализација и мерки за ресоцијализација

Легална и нерегуларна миграција

Институционална поставеност и правно усогласување

- Допрва треба да се донесе Законот за странци.

 Капацитет за спроведување и извршување

- Се забележува недостиг на веродостојни податоци за 
обемот и структурата на миграциските текови.
- Пограничната полиција има пополнето над 60% од 
предвидените места
- Борбата против мрежите за криумчарење на мигранти 
треба да биде приоритет.
- Еден од стратешките приоритети на Резолуцијата на 
миграциската политика е идентификација на мигранти, 
ниво профилирање и нивно упатување кон соодветниот 
систем за заштота. Имплементацијата на истото треба да 
се подобри и да се обезбеди систематско регистрирање 
на мигрантите, како и профилирање кое ја препознава 
потребата од соодветна заштита.
- Земјата продолжи со арбитрерно задржување на 
одреден број лица фатени во незаконски движења, со 
цел да ги обезбеди нивните сведочења во судските 
случаи против криумчари.
- Ниту еден од транзитните центри не е погоден за 
долгорочни престои, а властите и понатаму не сакаат да 
обезбедат повеќе од привремен престој. 
- Земјата треба да воспостави механизам за враќање на 
нерегуларните мигранти, во согласнот со acquis.

Азил

Институционална поставеност и правно усогласување

- Стратегијата за интеграција на бегалци и странци 
2017-2027 сè уште не е усвоена.
- Потребни се итни мерки за борба против 
ксенофобијата и справување со негативни ставови кон 
мигрантите и бегалците.

 

Капацитет за спроведување и извршување

- Министерството за внатрешни работи почна да ја 
надградува постоечката база на податоци за странците 
преку развивање на нов модул за азил кој треба да ја 
обезбеди неопходната алатка за обработка на барањата 
за азил. Сепак, треба да се подобри координацијата меѓу 
различните органи вклучени во овој процес.
- Квалитетот на одлучување во постапките за азил уште 
не е соодветен.
- Одделот за азил сè уште не е целосно екипиран.
-  Капацитетот за проценка на основаноста на барањата 
за азил е сé уште слаб.

- Сé уште  има тешкотии да се обезбеди превод за време 
на интервјуата со барателите на азил.
-  Сè уште  се пријавуваат случаи на присилно враќање на 
границите.
- Мигрантите не се регистрираат систематски.
- Сé уште  нема доволно механизми за скрининг за да се 
идентификуваат и да се упатуваат оние на кои им е 
потребна заштита.
- Во отсуство на соодветен систем за уредно управување 
со нерегуларните движења, особено во отсуство на 
ефективни договори за реадмисија со соседните земји, 
нелегалните враќања продолжуваат.
- Одлуките за престанок на правото на азил посебно ги 
погодија главно косовските бегалци, чиј статус беше 
прекинат по 18 години престој во земјата. Косовските 
Роми беа особено засегнати.
- Во 2017 година, супсидијарната заштита беше укината 
во 82 случаи кои се однесуваа на 162 лица, вклучувајќи 
четири случаи врз основа на закана за националната 
безбедност.
- Потребно е подобрување  на  услугите  во главниот 
прифатен центар за баратели на азил во Визбегово, 
посебно во однос на храната.

Визна политика

Надворешни граници и Шенген

Институционална поставеност и правно усогласување

- Од суштинско значење е да се воспостави систем за 
гранична безбедност во кој ќе се користи анализа на 
ризик. 
- Акцискиот план за Шенген кој беше усвоен во 2008 
година, мора да се надгради.
- Сé уште  не е фукнционален Националниот 
координативен центар за гранично управување, кој беше 
формиран со цел да се постигне ефикасна координација, 
размена на податоци, размена на информации и 
поголема ефикасност на интегрираниот систем за 
гранично управување. 

Капацитет за спроведување и извршување

- Стратегијата за интегрирано гранично управување 
2015-2019 и акциониот план се во рана фаза на 
имплементација. 
- Иако Националниот координативен центар за 
интегрирано гранично управување подготвува редовни 
извештаи за анализа на ризик, сè уште треба да се 
зајакнат институционалните и оперативните капацитети. 
ИТ и техничката експертиза мора да се засили, како 
прашање на приоритет.
- Потребни се дополнителни инвестиции за надзор над 
границата и инфраструктурата, вклучително и долж 
границата со вода.
- Граничната полиција, царината и другите тела сѐ уште 
немаат заеднички пристап до базите на податоци и нема 
формализирани и сигурни активности за размена на 
информации со соодветните служби за безбедност.
- Сé уште  нема мерливи резултати за откривање, истрага 
и гонење на прекуграничен криминал
- Треба да се воспостави евиденција за откривање, 
истрага и гонење на прекуграничниот криминал. 

Борба против организиран криминал

Институционална поставеност и правно усогласување

Клучни институции

- Центарот за обука на полицијата при Министерството за 
внатрешни работи обезбедува и почетна и стручна 
обука, но сé уште не е целосно оперативен.
- Системот за следење на комуникации беше 
реформиран и беше формирана Оперативната техничка 
агенција (ОТА), но некои овластени тела допрва треба да 
воспостават врска со ОТА.

Правна рамка

- Законот за замрзнување, конфискација и управување со 
криминално стекнат имот допрва треба да се измени и 
целосно да се усогласи со неодамнешната Стратегија за 
зајакнување на капацитетите за финансиски истраги и 
конфискација на имот.
- Треба да се зајакне правниот статус и функциите на 
Агенцијата за управување со конфискуван имот.
- Треба да се развие национална проценка на закани за 
сериозен и организиран криминал во согласност со 
методологијата на Европол за проценка на сериозни 
закани од организиран криминал и треба да информира 
за одлуките за оперативни приоритети во решавањето на 
организираниот криминал во наредните години.

   

Капацитет за спроведување и извршување

- Механизмот за надворешен надзор е воспоставен за да 
се обезбеди независен надзор на органите за 
спроведување на законот и да се одговори на 
потенцијалните злоупотреби, но треба да се воспостави 
механизам за граѓанска контрола во рамки на Народниот 
правобранител за целиот механизам за надзор да биде 
целосно функционален.
- Основното јавно обвинителство против организиран 
криминал и корупција сè уште нема доволно јавни 
обвинители, само 10 од планираните 15 позиции се 
пополнети. Организираниот криминал и корупција треба 
да бидат приоритет во однос на човечките ресурси во 
обвинителството.
- Воспоставена е електронска интерконеција помеѓу 
полицијата, јавното обвинителство и другите органи за 
спроведување на законот и треба да се следи како ќе се 
спроведува истата.
- Треба постојано да се контролира спроведувањето на 
политиката за вработување заснована на заслуги и 
системот за кариера кој е загарантиран со закон.
- Концептот на полициско работење водено од 
разузнавање се спроведува, но треба да се зајакне и да 
се усогласи со тековните реформи во судството и 
полицијата.
- Во однос на меѓународната полициска соработка, 
органите за спроведување на законот треба да ги 
користат регионалните иницијативи, како што се 
Заедничката оперативна канцеларија во Виена и

Работната група за Западен Балкан, која служи како 
регионална оперативна платформа за меѓународна 
истрага за организирано криумчарење мигранти - 
криминални групи.
- Органите за спроведување на законот и органите на 
прогонот мора дополнително да го зголемат 
оперативниот капацитет, вклучително и за систематско 
спроведување финансиски истраги.
- И покрај одреден напредок, сè уште постои потреба за 
понатамошно подобрување на координацијата, 
оперативниот капацитет и систематската размена на 
податоци при финансиски истраги.
- Воспоставување на регистар на централни банкарски 
сметки чиј пристап значително ќе придонесе за 
квалитетот на финансиските истраги зависи од 
финализацијата и донесувањето на новиот Закон за 
платежни услуги.
- Конфискацијата на криминалниот имот сега треба да 
биде стратешки приоритет во националната борба 
против организираниот криминал, тероризмот и 
корупцијата на високо ниво. 
- Алатките на земјата за замрзнување, управување и 
конфискување на криминално стекнатиот имот сѐ уште 
не се доволно ефективни. Потребен е поинтегриран 
оперативен приод за ефикасно да се осигури повраток 
на имотот.
- Сите релевантни институции мора правилно да го 
применуваат законодавството против перење пари.
- Во врска со сајбер-криминал, досега нема 
воспоставени процедури за систематско следење на 
“темниот интернет”.
- Северна Македонија сега треба исто така поефикасно 
да се справува со сајбер криминалот, преку откривање, 
следење и гонење на сајбер-криминалците.

Соработка во областа на дроги

Институционална поставеност и правно усогласување

- Преземени се чекори за измена на Законот за контрола 
на дроги и психотропни супстанци, а нацрт-амандманите 
имаат за цел да воспостават посилен систем за 
откривање на нови психоактивни супстанции. Ова треба 
да биде поддржано со формалното воспоставување на 
национален систем за рано предупредување, како што 
се бара од ЕУ acquis

Капацитет за спроведување и извршување

- Оперативниот капацитет на Националната 
опсерваторија за дроги треба да се зајакне за да може 
правилно да ги спроведува своите задачи за следење на 
дрога
- Собирањето на податоци, анализата и известувањето во 
согласност со барањата и методологиите на Европскиот 
центар за следење на дрогите и зависности од дроги 
бара понатамошно зајакнување.
- Недостигот на безбедно складирање дрога и 
прекурзори пред уништувањето останува проблем.

Според сегашното законодавство, не е можно да се чува 
само мал примерок како материјален доказ за судска 
постапка, наместо целокупната задржана количина. 
Допрва треба да се постави соодветен процес за 
уништување на прекурзори.

Борба против тероризам 

Институционална поставеност и правно усогласување

- Се зголеми соработката помеѓу службите за 
спроведување на законот, разузнавачките служби и 
релевантните клучни државни институции (образование, 
здравство и социјални услуги).
- Треба да се направи повеќе во односите со локалните 
заедници и граѓанските организации.
- Потребно е да се обезбедат потребните човечки и 
финансиски ресурси.

Капацитет за спроведување и извршување

- Во 2018 год., шестмина од осудените за учество во 
странски воени, полициски и паравоени формации беа 
пуштени од затвор, но нема систематски механизам за 
нивно следење по нивното ослободување. Потребни се 
систематски механизми за следење на странските борци 
повратници откако ќе се вратат и/или ќе бидат пуштени 
на слобода.
- Треба да продолжат чекорите кои беа преземени за 
дерадикализација во затворите.

Легална и нерегуларна миграција

Институционална поставеност и правно усогласување

Капацитет за спроведување и извршување

- Сè уште има несигурности во поглед на опсегот и 
структурата на миграциските текови
- Недоследната регистрација на мигрантите фатени во 
нелегални движења го спречува редовното и соодветно 
профилирање на заштита на чувствителни податоци и 
упатувањето на националните механизми за заштита
- Треба дополнително да се постапи во врска со 
проблемот со редовните криумчарења на северната 
граница
- Борбата против мрежите за криумчарење мора да биде 
приоритет
- Земјата продолжи со арбитрерно задржување на 
одреден број лица фатени во незаконски движења, со 
цел да ги обезбеди нивните сведочења во судските 
случаи против криумчари.
- Ниту еден од транзитните центри не е погоден за 
долгорочни престои, а властите и понатаму не сакаат да 
обезбедат повеќе од привремен престој.
- Земјата треба да воспостави услуги за повратниците, а 
координативното тело за повратници треба повторно да 
заживее.
- Земјата треба да воспостави механизам за враќање на 
нелегалните мигранти, во согласнот со acquis.
- Потребен е поголем напор за успешно реинтегрирање 
на повратници, особено на најранливите како Ромите – 
кои опфаќаат голем дел од повратниците.
- Потребно е зајакната соработка, комуникација и 
координација помеѓу власта на централно ниво, помеѓу 
централната и локалната власт и со меѓународните 
организации и НВО активни во реинтеграцијата на 
повратници.

- Власта треба да размисли за повторно заживување и 
зајакнување на координативното тело за повратници под 
водство на Министерството за труд и социјална 
политика.

Азил

Институционална поставеност и правно усогласување

- Воспоставени се Стандардни оперативни процедури 
(СОП) за деца без придружба и за ранливи категории 
странци, меѓутоа потребни се дополнителни напори за 
да се обезбеди систематско спроведување
- Сè уште не е донесена Стратегијата за интеграција за 
бегалци и странци 2017- 2027 година
- Потребни се поголеми напори за справување со 
негативните ставови на јавноста кон мигрантите и 
бегалците.

Капацитет за спроведување и извршување

- Квалитетот на одлучување по постапките за азил треба 
да се подобри, вклучително и на жалбено ниво.
- И понатаму има потешкотии во обезбедувањето превод 
за време на интервјуа со баратели на азил и бесплатната 
правна помош не е достапна во пракса поради бројни 
услови коишто барателите на азил не се можност да ги 
исполнат.
- Во отсуство на соодветен систем за добро управување 
со нерегуларните движења, особено неможноста за 
ефикасно спроведување на некои спогодби за 
реадмисија со соседните земји, нелегалните враќања 

продолжуваат.
- Одлуките за престанок на правото на азил ги погодија 
главно косовските бегалци, чиј статус беше прекинат по 
18 години престој во земјата. Овие лица останаа на 
територијата без правен статус. Косовските Роми беа 
особено погодени.
- Од септември 2017 до декември 2018 година, 
супсидијарната заштита беше укината во 64 случаи кои 
засегнаа 184 лица, сите косовски Роми, вклучително 
шест случаи врз основа на закана за националната 
безбедност. Овие случаи се оспорени пред управен суд.

Визна политика

- За да се обезбеди добро управувана средина во поглед 
на миграции и безбедност како главен услов за 
континуирано исполнување на одредниците, земјата 
треба да осигури целосна усогласеност со визната 
политика на ЕУ.

Шенген и надворешни граници

Институционална поставеност и правно усогласување

Капацитет за спроведување и извршување

- Треба да продолжи спроведувањето на 
Стратегијата за интегрирано гранично управување 
2015-2019 и поврзаниот акциски план.
- Иако Националниот координативен центар за 
интегрирано гранично управување подготвува редовни 
извештаи за анализа на ризик, сè уште треба да се 
зајакне институционалниот и оперативниот капацитет. 
Информатичката и техничката експертиза мора да се 
засили, како прашање на приоритет.
- Граничната полиција, царината и другите тела сѐ 
уште немаат заеднички пристап до базите на податоци и 
нема формализирани и сигурни активности за размена 
на информации со соодветните служби за безбедност.
- Сé уште нема мерливи резултати за откривање, 
истрага и гонење на прекуграничен криминал.

Извештај 2016 Извештај 2018 Извештај 2019



Борба против организиран криминал

Институционална поставеност и правно усогласување

- Важен сегмент од Законот за кривична постапка е 
воспоставувањето на истражни центри кои имаат за цел 
да ја институционализираат соработката меѓу 
обвинителите и полицијата, но засега формално е 
формиран само еден таков центар и истиот не е 
оперативен поради недостигот на персонал и опрема.
- Законот за замрзнување, одземање и управување на 
криминални средства треба да се подобри.
- Треба да се зајакне правниот статус и функциите на 
Агенцијата за управување со конфискуван имот.
- И покрај експертска помош од ЕУ за Законот за следење 
на комуникациите, истиот Сé уште  не е изменет за да 
биде во согласност со европските стандарди.
- Процесот на внатрешна реформа и надзор над 
разузнавањето засега е пребавен.
- Сé уште  недостига акциски план за Стратегијата за 
развој на полицијата 2016-2020 кој ќе вклучи 
распределба на ресурси.
- И покрај повторените препораки, Сé уште  не е 
воспоставен механизам за надворешен надзор на 
полицијата.
- Законодавството за спречување на перење пари е 
подобрено, но дополнителни измени се потребни за да 
се обезбеди целосна усогласеност со acquis.
- Меѓуинституционална соработка во однос на 
спречување на перење на пари и понатаму треба да се 
подобри.
- Потребна е јасна поделба на областувањата на 
Царинската управа, финансиската полиција и 
граничната полиција како клучни играчи во борбата 
против организиран криминал.
- Администрацијата, финансиската полиција и 
граничната полиција се клучни играчи во борбата 

против организираниот криминал, но е потребна јасна 
поделбата на нивните овластувања.
- Потребна е политичка поддршка за работата на 
Националната комисија за борба против трговија со луѓе 
и илегална миграција.
- Стратегијата за сајбер безбедност сé уште не е 
финализирана и треба да се усогласи со Европската 
стратегија за сајбер безбедност.

Капацитет за спроведување и извршување

- Иако законот налага политика за вработување и систем 
на кариера во полицијата заснован на заслуги, 
обвинувањата за политизирани вработувања и 
отпуштања во Министерството за внатрешни работи сè 
уште постојат и треба да се решат
- Националниот координативен центар за борба против 
организиран криминал сè уште не е во функција поради 
финансиски ограничувања, имено недостаток на 
персонал и опрема.
- Нивото на идентификација на жртви на трговија со луѓе 
и понатаму е на ниско ниво, исто како и меѓународната 
соработка во борбата против овој феномен.
- Сите три служби за спроведуување на законот кои 
имаат надлежност да применуваат посебни истражни 
мерки, вклучувајќи ги и Финансиската полиција и 
Царинската управа, треба да имаат технички капацитет 
за следење на комуникациите, независно од 
разузнавачките служби.
- Довербата во системот е нарушена со постоењето и 
содржината на нелегалното прислушување. Сепак, ова 
не треба да го одвлекува вниманието од континуираната 
и ефективна употреба на посебни мерки за вистинските 
цели на кривичната истрага.
- Финансиските истраги, заедно со заплена и 
конфискација на средства, и понатаму се ретки.

Соработка во областа на дроги

-Заплената на наркотици се намали.

Борба против тероризам

Институционална поставеност и правно усогласување

- Борбата против тероризам има доминантен пристап 
базиран на безбедност. Треба да се воспостави дијалог 
и соработка меѓу безбедносните агенции и локалната 
заедница и граѓанските организации.
- Стратегијата за борба против тероризмот предвидува 
склучување на билатерални договори со соседните 
земји и воспоставување на заеднички оперативни 
тимови, како и истрага на финансиските текови, но за 
ова последното се потребни дополнителни законски 
измени.
- Стратегијата за борба против тероризмот предвидува 
национален координатор за справување со тероризмот, 
но само за безбедносните агенции. Не е предвидена 
некаква улога на координаторот во однос на јавноста.
- На стратегијата и недостига акциски план со 
конкретни проекти кои ќе следат и ресурси.

Капацитет за спроведување и извршување

- Активностите за да се спречи протокот на учесници во 
странска војска, полиција, паравоените или пара- 
полициски формации треба да вклучуваат и учество на 
локалните верски лидери и граѓанското општество.
- Земјата треба да се фокусира и на откривање и       
запирање на финансиските текови кои го финансираат 
тероризмот.

Легална и нерегуларна миграција

Институционална поставеност и правно усогласување

Капацитет за спроведување и извршување

- Треба да најде решение за недостигот на доверливи 
податоци за обемот и структурата на миграциските 
текови.
- Потребни се дополнителни мерки за специфичните 
потреби на поединците со сигурност да бидат 
идентификувани и решени, вклучително и преку 
соодветни канали на упатување.
- Кај Центарот за управување со кризи беше забележан 
недоволен институционален капацитет и човечки 
ресурси.
- Органите за спроведување на законот треба да бидат 
повеќе проактивни во однос на превенција и апсење на 
криумчари на луѓе.
- Прифатниот центар за странци Сé уште  не е погоден 
за сместување на ранливи категории лица.
- Пристапот до соодветни засолништа и натаму е лош, 
исто како и пристапот до здравствена заштита, вода и 
санитарни услови.
- Ниту еден од транзитните центри не е погоден за 
долгорочни престои, бидејќи властите одбиваат да се 
подготват за друга ситуација, освен за привремен 
транзит.
- Потребни се дополнителни мерки за заштита на 
најранливите категории, доволно и соодветни 
капацитети и редовно следење на состојбите во сите 
прифатни центри.
- Земјата допрва треба да склучи договори за 
реадмисија со голем број на земји на потекло на 
нерегуларните мигранти, истовремено водејќи сметка за 
политиката на невраќање на барателите на азил.
- Преговорите за склучување на договор за реадмисија 
со Турција се во тек уште од 2010 година.

Азил

Институционална поставеност и правно усогласување

- Според измените на Законот за азил и привремена 
заштита, барање за азил поднесено од лице од безбедна 
трета земја ќе се смета за очигледно неосновано, што не 
е во соглосност со Директивата за постапката за азил. 
Законодавството треба гарантира дека при 
одлучувањето на основаноста на секое барање, ќе се 
врши одделна проценка на индивидуалните околности 
за секој случај, како што налажува европското acquie и 
принципот на невраќање.
- Со измените на  Законот за азил и привремена заштита 
исто така е предвидено дека принципот на семејно 
обединување може да се оствари само три години по 
добивањето на статус на бегалец, што не е во 
согласност со Директивата за правото на семејно 
обединување.

Капацитет за спроведување и извршување

- Одделението за азил не е целосно екипирано. Од 
вкупно 23 работни места, пополнети се само 14. 
- Одделението уште се бори навремено да се справи со 
барањата за азил. Потребна е стручна обука за оние кои 
работат со случаите.
- Квалитетот на донесување одлуки во постапката за 
азил и понатаму е несоодветен.
- Капацитетот да се оценат барањата врз основа на 
заснованоста Сé уште  е слаб и потребна е 
дополнителна обука.
- Судските одлуки во случаите за азил често не се 

преземени врз основа на темелно испитување на 
основаноста.
- Недостигаат капацитети за толкување
- Потребен е поголем буџет за да се олесни ефективна 
интеграција на бегалците.
- Нема напредок при воспоставувањето на база на 
податоци за верификација на лични податоци, 
фотографии и отпечатоци од прсти на барателите на 
азил.
- Има пријавени случаи на протерување преку 
границите на неидентификуван број на мигранти.
- Има ограничени механизми за соодветно 
препознавање и упатување на оние кои имаат потреба 
од заштита.
- Генерално, стапката на признавање азил и понатаму е 
на ниско ниво, а тоа главно се должи на ограничените 
можности за локална интеграција.
- Управниот суд продолжи да ги процесуира барањата 
за азил претежно на процедурална, наместо на 
суштинска основа.
- Прифатниот центар за баратели на азил во Визбегово и 
понатаму не е доволно безбеден, со оглед на тоа што 
центарот е мета на организирани криминални групи кои 
наводно влегуваат во објектот вон работно време, кога 
обезбедувањето е намалено.

Визна политика

- Направени се одредени напори за подобрување на 
социо-економските услови на ранливите групи, особено 
на Ромите, преку посебни програми за поддршка во 
областа на вработувањето, образованието и 
здравството, но сепак, за да се адресираат основните 
причини за појава на миграцијата Сé уште се потребни 
поголеми структурни напори и инвестиција во 
соодветните ресурси.

Надворешни граници и Шенген

Институционална поставеност и правно усогласување

- Земјата Сé уште треба да се создаде единствен 
координативен центар за размена на полициски 
информации, како дел од подготовките за основање на 
SIRENE (Supplementary Information Request at National 
Entry) Бирото во подоцнежна фаза.

Капацитет за спроведување и извршување

- Иако Националниот координативен центар за 
гранично управување подготвува редовни месечни и 
квартални извештаи за анализа на ризик, неговите 
институционални и функционални капацитети 
остануваат слаби.
- Потребни се понатамошни инвестиции во однос на 
граничното управување, со давање приоритет на оние 
граници кои се најмногу изложени на илегалните 
миграциски текови.
- Граничната полиција, царината и други тела и агенции 
немаат заеднички пристап до базите на податоци и 
нема формализирана и обезбедена рамка за размена на 
информации со соодветните служби за безбедност.
- Откривање на лажни или фалсификувани документи 
остана на ниско ниво.
- Треба да се воспостави досие на откривање, истрага и 
гонење на прекуграничниот криминал во координација 
со сите надлежни за спроведување на законот.

Борба против организиран криминал

Институционална поставеност и правно усогласување

- Во рамките на МВР има специјализирани полициски 
сектори за различни видови на организиран криминал, а 
дополнително постојат и две специјализирани единици 
кои се надлежни за справување со финансиски 
криминал: финансиската полиција при Министерството 
за финансии и одделението за финансиско разузнавање 
при МВР. Оваа поделба создава непотребнa конфузија 
на надлежностите.
- Центарот за обука на полицијата во рамките на 
Министерството за внатрешни работи обезбедува и 
почетна и стручна обука. Засега е функционален само 
еден од планираните три сектори за обука, Секторот за 
основно образование.
- Децентрализацијата на Националната комисија за 
борба против трговија со луѓе и нелегална миграција, 
преку воспоставување на локални комисии на 
општинско ниво, допрва треба да ја докаже својата 
ефективнот.
- Треба да се зајакнат капацитетите за стратешко 
планирање во рамките на Министерството за внатрешни 
работи и Јавното обвинителство.
- Законодавството за спречување на перење пари мора 
да биде изменето за целосно усогласување со acquis.
- Законот за замрзнување, конфискација и управување со 
криминални средства треба допрва да се измени.
- Треба да се зајакнат правниот статус и функциите на 
Агенцијата за управување со конфискуван имот.
- Треба да се развие Стратегија за спречување и борба 
против компјутерскиот криминал.

Капацитет за спроведување и извршување

- Националниот координативен центар за борба против 
организираниот криминал не е целосно оперативен, 
иако беше опремен и персоналот беше номиниран. 
Центарот сè уште не е поврзан со Царинската управа и со 
Управата за јавни приходи и нема пристап до нивните 
датабази. Моментално не е поврзан ни со Финансиската 
полиција.
- Односите помеѓу обвинителите, полицијата и другите 
релевантни тела и агенции треба да се подобрат, за 
обвинителската служба да може да има водечка улога во 
истрагите.
- Формиран е само еден од планираните истражни 
центри под раководство на јавниот обвинител и истиот с
è уште не е соодветно екипиран и опремен.
- Нема електронска интерконекција помеѓу полицијата и 
Јавното обвинителство.
- Спроведувањето на политиката за вработување 
заснована на заслуги и системот за кариера 
загарантирани со закон бара континуирано внимание.
- Основно јавно обвинителство против организиран 
криминал и корупција сè уште нема доволно јавни 
обвинители, само 10 од планираните 13 позиции се 
пополнети.
- Треба да продолжат реформите кои ќе овозможуваат 
раздвојување на следењето на комуникации за кривични 
истраги и за безбедносни цели.
- Генерално, нивото на казнување од страна на судовите 
се чини дека е соодветно строго, но сè уште се потребни

 напори за да се обезбеди поголема конзистентност.
- Откриени се многу малку жртви на трговија со луѓе, 
иако државата е земја на потекло, транзит и дестинација, 
а организираните криминални групи се активно 
вклучени во трговија и криумчарење.
- Постојано мора да се внимава на малолетниците без 
придружба кои се под ризик да станат жртви на трговија 
со луѓе, посебно ако се земат предвид мешаните 
миграциски текови низ земјата.
- Сите релевантни институции мора соодветно да го 
спроведуваат законодавството за спречување на перење 
пари.
- Се гонат само неколку случаи на перење пари (2 
обвиненија против 12 лица во 2017 год.) и треба да се 
засили неопходното собирање, обработка и анализа на 
податоци.
- Финансиската полиција и Одделението за финансиско 
разузнавање имаат слаби ресурси и слаби капацитети. 
- Органите за спроведување на законот и 
обвинителството сè уште немаат изградени капацитети и 
стручно знаење за спроведување на финансиски истраги 
на систематски начин.
- Иако има одреден напредок, сè треба да се подобрува 
координацијата, оперативниот капацитет и 
систематската размена на податоци во однос на 
финансиски истраги.
- Конфискацијата на криминалните средства 
треба да стане стратешки приоритет во борбата против 
организираниот криминал, тероризмот и корупцијата на 
високо ниво во земјата
- Криминалните групи се вклучени во се поразлични 
профитабилни нелегални активности и потоа 
реинвестираат значајни суми во економијата.
- Алатките на земјата за замрзнување, управување и 
конфискација на криминални средства не се доволно 
ефективни. Затоа, треба да се развие и имплементира 
посеопфатна и кохерентна законска рамка и политики за 
конфискација на приноси од криминал. Таквата рамка 
треба особено да се фокусира на спроведување на 
правила за проширена конфискација, конфискација кај 

трети страни и конфискација која не е заснована на 
пресуда. Исто така, оваа рамка треба да им овозможи на 
надлежните служби повеќе да ја користат можноста за 
времено замрзнување на имотот.
- За да се олесни ефективното извршување на 
конфискацијата, од суштинска важност е финансиските 
истраги за имотот на одредено лице да продолжат со 
години по кривичната пресуда, со цел целосно да може 
да се изврши претходно издадената наредба за 
конфискација.
- Државата треба итно да го засили капацитетот за 
управување со средства стекнати преку конфискација.

Соработка во областа на дроги

- Постои Државна меѓусекторска комисија која ги 
следи активностите дефинирани во Акцискиот план за 
спроведување на Стратегијата за дроги. Потребно е да 
се интензивира координацијата и  спроведувањето на 
оваа Стратегија.
- Во текот на 2016 година како и во текот на 
првиот семестар од 2017 година, не е направено ниедно 
уништување на запленети и конфискувани лекови.

Борба против тероризам

Институционална поставеност и правно усогласување

- Канцеларијата на Националниот координатор за борба 
против тероризмот и спречување на насилен 
екстремизам, како и Националниот комитет за 
превенција на насилен екстремизам борба против 
тероризмот се само делумно оперативни.
- Потребно е да се обезбеди целосна соработка меѓу 
агенциите за спроведување на законот, разузнавачките 
служби и клучните државни институции (образование, 
здравство, социјални услуги), како и со локалните 
заедници и граѓанското општество.

 Капацитет за спроведување и извршување

- Потребно е да се дополнително зајакнување на 
Управата за безбедност и контраразунавање која е 
задолжена за внатрешна безбедност и 
контраразузнавање, вклучително и за повратниците кои 
биле на странски боишта.
- Не постојат мерки за превенција и спречување на 
радикализација. 
- Потребно е да се инвестира во мерки за 
де-радикализација и мерки за ресоцијализација

Легална и нерегуларна миграција

Институционална поставеност и правно усогласување

- Допрва треба да се донесе Законот за странци.

 Капацитет за спроведување и извршување

- Се забележува недостиг на веродостојни податоци за 
обемот и структурата на миграциските текови.
- Пограничната полиција има пополнето над 60% од 
предвидените места
- Борбата против мрежите за криумчарење на мигранти 
треба да биде приоритет.
- Еден од стратешките приоритети на Резолуцијата на 
миграциската политика е идентификација на мигранти, 
ниво профилирање и нивно упатување кон соодветниот 
систем за заштота. Имплементацијата на истото треба да 
се подобри и да се обезбеди систематско регистрирање 
на мигрантите, како и профилирање кое ја препознава 
потребата од соодветна заштита.
- Земјата продолжи со арбитрерно задржување на 
одреден број лица фатени во незаконски движења, со 
цел да ги обезбеди нивните сведочења во судските 
случаи против криумчари.
- Ниту еден од транзитните центри не е погоден за 
долгорочни престои, а властите и понатаму не сакаат да 
обезбедат повеќе од привремен престој. 
- Земјата треба да воспостави механизам за враќање на 
нерегуларните мигранти, во согласнот со acquis.

Азил

Институционална поставеност и правно усогласување

- Стратегијата за интеграција на бегалци и странци 
2017-2027 сè уште не е усвоена.
- Потребни се итни мерки за борба против 
ксенофобијата и справување со негативни ставови кон 
мигрантите и бегалците.

 

Капацитет за спроведување и извршување

- Министерството за внатрешни работи почна да ја 
надградува постоечката база на податоци за странците 
преку развивање на нов модул за азил кој треба да ја 
обезбеди неопходната алатка за обработка на барањата 
за азил. Сепак, треба да се подобри координацијата меѓу 
различните органи вклучени во овој процес.
- Квалитетот на одлучување во постапките за азил уште 
не е соодветен.
- Одделот за азил сè уште не е целосно екипиран.
-  Капацитетот за проценка на основаноста на барањата 
за азил е сé уште слаб.

- Сé уште  има тешкотии да се обезбеди превод за време 
на интервјуата со барателите на азил.
-  Сè уште  се пријавуваат случаи на присилно враќање на 
границите.
- Мигрантите не се регистрираат систематски.
- Сé уште  нема доволно механизми за скрининг за да се 
идентификуваат и да се упатуваат оние на кои им е 
потребна заштита.
- Во отсуство на соодветен систем за уредно управување 
со нерегуларните движења, особено во отсуство на 
ефективни договори за реадмисија со соседните земји, 
нелегалните враќања продолжуваат.
- Одлуките за престанок на правото на азил посебно ги 
погодија главно косовските бегалци, чиј статус беше 
прекинат по 18 години престој во земјата. Косовските 
Роми беа особено засегнати.
- Во 2017 година, супсидијарната заштита беше укината 
во 82 случаи кои се однесуваа на 162 лица, вклучувајќи 
четири случаи врз основа на закана за националната 
безбедност.
- Потребно е подобрување  на  услугите  во главниот 
прифатен центар за баратели на азил во Визбегово, 
посебно во однос на храната.

Визна политика

Надворешни граници и Шенген

Институционална поставеност и правно усогласување

- Од суштинско значење е да се воспостави систем за 
гранична безбедност во кој ќе се користи анализа на 
ризик. 
- Акцискиот план за Шенген кој беше усвоен во 2008 
година, мора да се надгради.
- Сé уште  не е фукнционален Националниот 
координативен центар за гранично управување, кој беше 
формиран со цел да се постигне ефикасна координација, 
размена на податоци, размена на информации и 
поголема ефикасност на интегрираниот систем за 
гранично управување. 

Капацитет за спроведување и извршување

- Стратегијата за интегрирано гранично управување 
2015-2019 и акциониот план се во рана фаза на 
имплементација. 
- Иако Националниот координативен центар за 
интегрирано гранично управување подготвува редовни 
извештаи за анализа на ризик, сè уште треба да се 
зајакнат институционалните и оперативните капацитети. 
ИТ и техничката експертиза мора да се засили, како 
прашање на приоритет.
- Потребни се дополнителни инвестиции за надзор над 
границата и инфраструктурата, вклучително и долж 
границата со вода.
- Граничната полиција, царината и другите тела сѐ уште 
немаат заеднички пристап до базите на податоци и нема 
формализирани и сигурни активности за размена на 
информации со соодветните служби за безбедност.
- Сé уште  нема мерливи резултати за откривање, истрага 
и гонење на прекуграничен криминал
- Треба да се воспостави евиденција за откривање, 
истрага и гонење на прекуграничниот криминал. 

Борба против организиран криминал

Институционална поставеност и правно усогласување

Клучни институции

- Центарот за обука на полицијата при Министерството за 
внатрешни работи обезбедува и почетна и стручна 
обука, но сé уште не е целосно оперативен.
- Системот за следење на комуникации беше 
реформиран и беше формирана Оперативната техничка 
агенција (ОТА), но некои овластени тела допрва треба да 
воспостават врска со ОТА.

Правна рамка

- Законот за замрзнување, конфискација и управување со 
криминално стекнат имот допрва треба да се измени и 
целосно да се усогласи со неодамнешната Стратегија за 
зајакнување на капацитетите за финансиски истраги и 
конфискација на имот.
- Треба да се зајакне правниот статус и функциите на 
Агенцијата за управување со конфискуван имот.
- Треба да се развие национална проценка на закани за 
сериозен и организиран криминал во согласност со 
методологијата на Европол за проценка на сериозни 
закани од организиран криминал и треба да информира 
за одлуките за оперативни приоритети во решавањето на 
организираниот криминал во наредните години.

   

Капацитет за спроведување и извршување

- Механизмот за надворешен надзор е воспоставен за да 
се обезбеди независен надзор на органите за 
спроведување на законот и да се одговори на 
потенцијалните злоупотреби, но треба да се воспостави 
механизам за граѓанска контрола во рамки на Народниот 
правобранител за целиот механизам за надзор да биде 
целосно функционален.
- Основното јавно обвинителство против организиран 
криминал и корупција сè уште нема доволно јавни 
обвинители, само 10 од планираните 15 позиции се 
пополнети. Организираниот криминал и корупција треба 
да бидат приоритет во однос на човечките ресурси во 
обвинителството.
- Воспоставена е електронска интерконеција помеѓу 
полицијата, јавното обвинителство и другите органи за 
спроведување на законот и треба да се следи како ќе се 
спроведува истата.
- Треба постојано да се контролира спроведувањето на 
политиката за вработување заснована на заслуги и 
системот за кариера кој е загарантиран со закон.
- Концептот на полициско работење водено од 
разузнавање се спроведува, но треба да се зајакне и да 
се усогласи со тековните реформи во судството и 
полицијата.
- Во однос на меѓународната полициска соработка, 
органите за спроведување на законот треба да ги 
користат регионалните иницијативи, како што се 
Заедничката оперативна канцеларија во Виена и

Работната група за Западен Балкан, која служи како 
регионална оперативна платформа за меѓународна 
истрага за организирано криумчарење мигранти - 
криминални групи.
- Органите за спроведување на законот и органите на 
прогонот мора дополнително да го зголемат 
оперативниот капацитет, вклучително и за систематско 
спроведување финансиски истраги.
- И покрај одреден напредок, сè уште постои потреба за 
понатамошно подобрување на координацијата, 
оперативниот капацитет и систематската размена на 
податоци при финансиски истраги.
- Воспоставување на регистар на централни банкарски 
сметки чиј пристап значително ќе придонесе за 
квалитетот на финансиските истраги зависи од 
финализацијата и донесувањето на новиот Закон за 
платежни услуги.
- Конфискацијата на криминалниот имот сега треба да 
биде стратешки приоритет во националната борба 
против организираниот криминал, тероризмот и 
корупцијата на високо ниво. 
- Алатките на земјата за замрзнување, управување и 
конфискување на криминално стекнатиот имот сѐ уште 
не се доволно ефективни. Потребен е поинтегриран 
оперативен приод за ефикасно да се осигури повраток 
на имотот.
- Сите релевантни институции мора правилно да го 
применуваат законодавството против перење пари.
- Во врска со сајбер-криминал, досега нема 
воспоставени процедури за систематско следење на 
“темниот интернет”.
- Северна Македонија сега треба исто така поефикасно 
да се справува со сајбер криминалот, преку откривање, 
следење и гонење на сајбер-криминалците.

Соработка во областа на дроги

Институционална поставеност и правно усогласување

- Преземени се чекори за измена на Законот за контрола 
на дроги и психотропни супстанци, а нацрт-амандманите 
имаат за цел да воспостават посилен систем за 
откривање на нови психоактивни супстанции. Ова треба 
да биде поддржано со формалното воспоставување на 
национален систем за рано предупредување, како што 
се бара од ЕУ acquis

Капацитет за спроведување и извршување

- Оперативниот капацитет на Националната 
опсерваторија за дроги треба да се зајакне за да може 
правилно да ги спроведува своите задачи за следење на 
дрога
- Собирањето на податоци, анализата и известувањето во 
согласност со барањата и методологиите на Европскиот 
центар за следење на дрогите и зависности од дроги 
бара понатамошно зајакнување.
- Недостигот на безбедно складирање дрога и 
прекурзори пред уништувањето останува проблем.

Според сегашното законодавство, не е можно да се чува 
само мал примерок како материјален доказ за судска 
постапка, наместо целокупната задржана количина. 
Допрва треба да се постави соодветен процес за 
уништување на прекурзори.

Борба против тероризам 

Институционална поставеност и правно усогласување

- Се зголеми соработката помеѓу службите за 
спроведување на законот, разузнавачките служби и 
релевантните клучни државни институции (образование, 
здравство и социјални услуги).
- Треба да се направи повеќе во односите со локалните 
заедници и граѓанските организации.
- Потребно е да се обезбедат потребните човечки и 
финансиски ресурси.

Капацитет за спроведување и извршување

- Во 2018 год., шестмина од осудените за учество во 
странски воени, полициски и паравоени формации беа 
пуштени од затвор, но нема систематски механизам за 
нивно следење по нивното ослободување. Потребни се 
систематски механизми за следење на странските борци 
повратници откако ќе се вратат и/или ќе бидат пуштени 
на слобода.
- Треба да продолжат чекорите кои беа преземени за 
дерадикализација во затворите.

Легална и нерегуларна миграција

Институционална поставеност и правно усогласување

Капацитет за спроведување и извршување

- Сè уште има несигурности во поглед на опсегот и 
структурата на миграциските текови
- Недоследната регистрација на мигрантите фатени во 
нелегални движења го спречува редовното и соодветно 
профилирање на заштита на чувствителни податоци и 
упатувањето на националните механизми за заштита
- Треба дополнително да се постапи во врска со 
проблемот со редовните криумчарења на северната 
граница
- Борбата против мрежите за криумчарење мора да биде 
приоритет
- Земјата продолжи со арбитрерно задржување на 
одреден број лица фатени во незаконски движења, со 
цел да ги обезбеди нивните сведочења во судските 
случаи против криумчари.
- Ниту еден од транзитните центри не е погоден за 
долгорочни престои, а властите и понатаму не сакаат да 
обезбедат повеќе од привремен престој.
- Земјата треба да воспостави услуги за повратниците, а 
координативното тело за повратници треба повторно да 
заживее.
- Земјата треба да воспостави механизам за враќање на 
нелегалните мигранти, во согласнот со acquis.
- Потребен е поголем напор за успешно реинтегрирање 
на повратници, особено на најранливите како Ромите – 
кои опфаќаат голем дел од повратниците.
- Потребно е зајакната соработка, комуникација и 
координација помеѓу власта на централно ниво, помеѓу 
централната и локалната власт и со меѓународните 
организации и НВО активни во реинтеграцијата на 
повратници.

- Власта треба да размисли за повторно заживување и 
зајакнување на координативното тело за повратници под 
водство на Министерството за труд и социјална 
политика.

Азил

Институционална поставеност и правно усогласување

- Воспоставени се Стандардни оперативни процедури 
(СОП) за деца без придружба и за ранливи категории 
странци, меѓутоа потребни се дополнителни напори за 
да се обезбеди систематско спроведување
- Сè уште не е донесена Стратегијата за интеграција за 
бегалци и странци 2017- 2027 година
- Потребни се поголеми напори за справување со 
негативните ставови на јавноста кон мигрантите и 
бегалците.

Капацитет за спроведување и извршување

- Квалитетот на одлучување по постапките за азил треба 
да се подобри, вклучително и на жалбено ниво.
- И понатаму има потешкотии во обезбедувањето превод 
за време на интервјуа со баратели на азил и бесплатната 
правна помош не е достапна во пракса поради бројни 
услови коишто барателите на азил не се можност да ги 
исполнат.
- Во отсуство на соодветен систем за добро управување 
со нерегуларните движења, особено неможноста за 
ефикасно спроведување на некои спогодби за 
реадмисија со соседните земји, нелегалните враќања 

продолжуваат.
- Одлуките за престанок на правото на азил ги погодија 
главно косовските бегалци, чиј статус беше прекинат по 
18 години престој во земјата. Овие лица останаа на 
територијата без правен статус. Косовските Роми беа 
особено погодени.
- Од септември 2017 до декември 2018 година, 
супсидијарната заштита беше укината во 64 случаи кои 
засегнаа 184 лица, сите косовски Роми, вклучително 
шест случаи врз основа на закана за националната 
безбедност. Овие случаи се оспорени пред управен суд.

Визна политика

- За да се обезбеди добро управувана средина во поглед 
на миграции и безбедност како главен услов за 
континуирано исполнување на одредниците, земјата 
треба да осигури целосна усогласеност со визната 
политика на ЕУ.

Шенген и надворешни граници

Институционална поставеност и правно усогласување

Капацитет за спроведување и извршување

- Треба да продолжи спроведувањето на 
Стратегијата за интегрирано гранично управување 
2015-2019 и поврзаниот акциски план.
- Иако Националниот координативен центар за 
интегрирано гранично управување подготвува редовни 
извештаи за анализа на ризик, сè уште треба да се 
зајакне институционалниот и оперативниот капацитет. 
Информатичката и техничката експертиза мора да се 
засили, како прашање на приоритет.
- Граничната полиција, царината и другите тела сѐ 
уште немаат заеднички пристап до базите на податоци и 
нема формализирани и сигурни активности за размена 
на информации со соодветните служби за безбедност.
- Сé уште нема мерливи резултати за откривање, 
истрага и гонење на прекуграничен криминал.

Извештај 2016 Извештај 2018 Извештај 2019



Борба против организиран криминал

Институционална поставеност и правно усогласување

- Важен сегмент од Законот за кривична постапка е 
воспоставувањето на истражни центри кои имаат за цел 
да ја институционализираат соработката меѓу 
обвинителите и полицијата, но засега формално е 
формиран само еден таков центар и истиот не е 
оперативен поради недостигот на персонал и опрема.
- Законот за замрзнување, одземање и управување на 
криминални средства треба да се подобри.
- Треба да се зајакне правниот статус и функциите на 
Агенцијата за управување со конфискуван имот.
- И покрај експертска помош од ЕУ за Законот за следење 
на комуникациите, истиот Сé уште  не е изменет за да 
биде во согласност со европските стандарди.
- Процесот на внатрешна реформа и надзор над 
разузнавањето засега е пребавен.
- Сé уште  недостига акциски план за Стратегијата за 
развој на полицијата 2016-2020 кој ќе вклучи 
распределба на ресурси.
- И покрај повторените препораки, Сé уште  не е 
воспоставен механизам за надворешен надзор на 
полицијата.
- Законодавството за спречување на перење пари е 
подобрено, но дополнителни измени се потребни за да 
се обезбеди целосна усогласеност со acquis.
- Меѓуинституционална соработка во однос на 
спречување на перење на пари и понатаму треба да се 
подобри.
- Потребна е јасна поделба на областувањата на 
Царинската управа, финансиската полиција и 
граничната полиција како клучни играчи во борбата 
против организиран криминал.
- Администрацијата, финансиската полиција и 
граничната полиција се клучни играчи во борбата 

против организираниот криминал, но е потребна јасна 
поделбата на нивните овластувања.
- Потребна е политичка поддршка за работата на 
Националната комисија за борба против трговија со луѓе 
и илегална миграција.
- Стратегијата за сајбер безбедност сé уште не е 
финализирана и треба да се усогласи со Европската 
стратегија за сајбер безбедност.

Капацитет за спроведување и извршување

- Иако законот налага политика за вработување и систем 
на кариера во полицијата заснован на заслуги, 
обвинувањата за политизирани вработувања и 
отпуштања во Министерството за внатрешни работи сè 
уште постојат и треба да се решат
- Националниот координативен центар за борба против 
организиран криминал сè уште не е во функција поради 
финансиски ограничувања, имено недостаток на 
персонал и опрема.
- Нивото на идентификација на жртви на трговија со луѓе 
и понатаму е на ниско ниво, исто како и меѓународната 
соработка во борбата против овој феномен.
- Сите три служби за спроведуување на законот кои 
имаат надлежност да применуваат посебни истражни 
мерки, вклучувајќи ги и Финансиската полиција и 
Царинската управа, треба да имаат технички капацитет 
за следење на комуникациите, независно од 
разузнавачките служби.
- Довербата во системот е нарушена со постоењето и 
содржината на нелегалното прислушување. Сепак, ова 
не треба да го одвлекува вниманието од континуираната 
и ефективна употреба на посебни мерки за вистинските 
цели на кривичната истрага.
- Финансиските истраги, заедно со заплена и 
конфискација на средства, и понатаму се ретки.

Соработка во областа на дроги

-Заплената на наркотици се намали.

Борба против тероризам

Институционална поставеност и правно усогласување

- Борбата против тероризам има доминантен пристап 
базиран на безбедност. Треба да се воспостави дијалог 
и соработка меѓу безбедносните агенции и локалната 
заедница и граѓанските организации.
- Стратегијата за борба против тероризмот предвидува 
склучување на билатерални договори со соседните 
земји и воспоставување на заеднички оперативни 
тимови, како и истрага на финансиските текови, но за 
ова последното се потребни дополнителни законски 
измени.
- Стратегијата за борба против тероризмот предвидува 
национален координатор за справување со тероризмот, 
но само за безбедносните агенции. Не е предвидена 
некаква улога на координаторот во однос на јавноста.
- На стратегијата и недостига акциски план со 
конкретни проекти кои ќе следат и ресурси.

Капацитет за спроведување и извршување

- Активностите за да се спречи протокот на учесници во 
странска војска, полиција, паравоените или пара- 
полициски формации треба да вклучуваат и учество на 
локалните верски лидери и граѓанското општество.
- Земјата треба да се фокусира и на откривање и       
запирање на финансиските текови кои го финансираат 
тероризмот.

Легална и нерегуларна миграција

Институционална поставеност и правно усогласување

Капацитет за спроведување и извршување

- Треба да најде решение за недостигот на доверливи 
податоци за обемот и структурата на миграциските 
текови.
- Потребни се дополнителни мерки за специфичните 
потреби на поединците со сигурност да бидат 
идентификувани и решени, вклучително и преку 
соодветни канали на упатување.
- Кај Центарот за управување со кризи беше забележан 
недоволен институционален капацитет и човечки 
ресурси.
- Органите за спроведување на законот треба да бидат 
повеќе проактивни во однос на превенција и апсење на 
криумчари на луѓе.
- Прифатниот центар за странци Сé уште  не е погоден 
за сместување на ранливи категории лица.
- Пристапот до соодветни засолништа и натаму е лош, 
исто како и пристапот до здравствена заштита, вода и 
санитарни услови.
- Ниту еден од транзитните центри не е погоден за 
долгорочни престои, бидејќи властите одбиваат да се 
подготват за друга ситуација, освен за привремен 
транзит.
- Потребни се дополнителни мерки за заштита на 
најранливите категории, доволно и соодветни 
капацитети и редовно следење на состојбите во сите 
прифатни центри.
- Земјата допрва треба да склучи договори за 
реадмисија со голем број на земји на потекло на 
нерегуларните мигранти, истовремено водејќи сметка за 
политиката на невраќање на барателите на азил.
- Преговорите за склучување на договор за реадмисија 
со Турција се во тек уште од 2010 година.

Азил

Институционална поставеност и правно усогласување

- Според измените на Законот за азил и привремена 
заштита, барање за азил поднесено од лице од безбедна 
трета земја ќе се смета за очигледно неосновано, што не 
е во соглосност со Директивата за постапката за азил. 
Законодавството треба гарантира дека при 
одлучувањето на основаноста на секое барање, ќе се 
врши одделна проценка на индивидуалните околности 
за секој случај, како што налажува европското acquie и 
принципот на невраќање.
- Со измените на  Законот за азил и привремена заштита 
исто така е предвидено дека принципот на семејно 
обединување може да се оствари само три години по 
добивањето на статус на бегалец, што не е во 
согласност со Директивата за правото на семејно 
обединување.

Капацитет за спроведување и извршување

- Одделението за азил не е целосно екипирано. Од 
вкупно 23 работни места, пополнети се само 14. 
- Одделението уште се бори навремено да се справи со 
барањата за азил. Потребна е стручна обука за оние кои 
работат со случаите.
- Квалитетот на донесување одлуки во постапката за 
азил и понатаму е несоодветен.
- Капацитетот да се оценат барањата врз основа на 
заснованоста Сé уште  е слаб и потребна е 
дополнителна обука.
- Судските одлуки во случаите за азил често не се 

преземени врз основа на темелно испитување на 
основаноста.
- Недостигаат капацитети за толкување
- Потребен е поголем буџет за да се олесни ефективна 
интеграција на бегалците.
- Нема напредок при воспоставувањето на база на 
податоци за верификација на лични податоци, 
фотографии и отпечатоци од прсти на барателите на 
азил.
- Има пријавени случаи на протерување преку 
границите на неидентификуван број на мигранти.
- Има ограничени механизми за соодветно 
препознавање и упатување на оние кои имаат потреба 
од заштита.
- Генерално, стапката на признавање азил и понатаму е 
на ниско ниво, а тоа главно се должи на ограничените 
можности за локална интеграција.
- Управниот суд продолжи да ги процесуира барањата 
за азил претежно на процедурална, наместо на 
суштинска основа.
- Прифатниот центар за баратели на азил во Визбегово и 
понатаму не е доволно безбеден, со оглед на тоа што 
центарот е мета на организирани криминални групи кои 
наводно влегуваат во објектот вон работно време, кога 
обезбедувањето е намалено.

Визна политика

- Направени се одредени напори за подобрување на 
социо-економските услови на ранливите групи, особено 
на Ромите, преку посебни програми за поддршка во 
областа на вработувањето, образованието и 
здравството, но сепак, за да се адресираат основните 
причини за појава на миграцијата Сé уште се потребни 
поголеми структурни напори и инвестиција во 
соодветните ресурси.

Надворешни граници и Шенген

Институционална поставеност и правно усогласување

- Земјата Сé уште треба да се создаде единствен 
координативен центар за размена на полициски 
информации, како дел од подготовките за основање на 
SIRENE (Supplementary Information Request at National 
Entry) Бирото во подоцнежна фаза.

Капацитет за спроведување и извршување

- Иако Националниот координативен центар за 
гранично управување подготвува редовни месечни и 
квартални извештаи за анализа на ризик, неговите 
институционални и функционални капацитети 
остануваат слаби.
- Потребни се понатамошни инвестиции во однос на 
граничното управување, со давање приоритет на оние 
граници кои се најмногу изложени на илегалните 
миграциски текови.
- Граничната полиција, царината и други тела и агенции 
немаат заеднички пристап до базите на податоци и 
нема формализирана и обезбедена рамка за размена на 
информации со соодветните служби за безбедност.
- Откривање на лажни или фалсификувани документи 
остана на ниско ниво.
- Треба да се воспостави досие на откривање, истрага и 
гонење на прекуграничниот криминал во координација 
со сите надлежни за спроведување на законот.

Борба против организиран криминал

Институционална поставеност и правно усогласување

- Во рамките на МВР има специјализирани полициски 
сектори за различни видови на организиран криминал, а 
дополнително постојат и две специјализирани единици 
кои се надлежни за справување со финансиски 
криминал: финансиската полиција при Министерството 
за финансии и одделението за финансиско разузнавање 
при МВР. Оваа поделба создава непотребнa конфузија 
на надлежностите.
- Центарот за обука на полицијата во рамките на 
Министерството за внатрешни работи обезбедува и 
почетна и стручна обука. Засега е функционален само 
еден од планираните три сектори за обука, Секторот за 
основно образование.
- Децентрализацијата на Националната комисија за 
борба против трговија со луѓе и нелегална миграција, 
преку воспоставување на локални комисии на 
општинско ниво, допрва треба да ја докаже својата 
ефективнот.
- Треба да се зајакнат капацитетите за стратешко 
планирање во рамките на Министерството за внатрешни 
работи и Јавното обвинителство.
- Законодавството за спречување на перење пари мора 
да биде изменето за целосно усогласување со acquis.
- Законот за замрзнување, конфискација и управување со 
криминални средства треба допрва да се измени.
- Треба да се зајакнат правниот статус и функциите на 
Агенцијата за управување со конфискуван имот.
- Треба да се развие Стратегија за спречување и борба 
против компјутерскиот криминал.

Капацитет за спроведување и извршување

- Националниот координативен центар за борба против 
организираниот криминал не е целосно оперативен, 
иако беше опремен и персоналот беше номиниран. 
Центарот сè уште не е поврзан со Царинската управа и со 
Управата за јавни приходи и нема пристап до нивните 
датабази. Моментално не е поврзан ни со Финансиската 
полиција.
- Односите помеѓу обвинителите, полицијата и другите 
релевантни тела и агенции треба да се подобрат, за 
обвинителската служба да може да има водечка улога во 
истрагите.
- Формиран е само еден од планираните истражни 
центри под раководство на јавниот обвинител и истиот с
è уште не е соодветно екипиран и опремен.
- Нема електронска интерконекција помеѓу полицијата и 
Јавното обвинителство.
- Спроведувањето на политиката за вработување 
заснована на заслуги и системот за кариера 
загарантирани со закон бара континуирано внимание.
- Основно јавно обвинителство против организиран 
криминал и корупција сè уште нема доволно јавни 
обвинители, само 10 од планираните 13 позиции се 
пополнети.
- Треба да продолжат реформите кои ќе овозможуваат 
раздвојување на следењето на комуникации за кривични 
истраги и за безбедносни цели.
- Генерално, нивото на казнување од страна на судовите 
се чини дека е соодветно строго, но сè уште се потребни

 напори за да се обезбеди поголема конзистентност.
- Откриени се многу малку жртви на трговија со луѓе, 
иако државата е земја на потекло, транзит и дестинација, 
а организираните криминални групи се активно 
вклучени во трговија и криумчарење.
- Постојано мора да се внимава на малолетниците без 
придружба кои се под ризик да станат жртви на трговија 
со луѓе, посебно ако се земат предвид мешаните 
миграциски текови низ земјата.
- Сите релевантни институции мора соодветно да го 
спроведуваат законодавството за спречување на перење 
пари.
- Се гонат само неколку случаи на перење пари (2 
обвиненија против 12 лица во 2017 год.) и треба да се 
засили неопходното собирање, обработка и анализа на 
податоци.
- Финансиската полиција и Одделението за финансиско 
разузнавање имаат слаби ресурси и слаби капацитети. 
- Органите за спроведување на законот и 
обвинителството сè уште немаат изградени капацитети и 
стручно знаење за спроведување на финансиски истраги 
на систематски начин.
- Иако има одреден напредок, сè треба да се подобрува 
координацијата, оперативниот капацитет и 
систематската размена на податоци во однос на 
финансиски истраги.
- Конфискацијата на криминалните средства 
треба да стане стратешки приоритет во борбата против 
организираниот криминал, тероризмот и корупцијата на 
високо ниво во земјата
- Криминалните групи се вклучени во се поразлични 
профитабилни нелегални активности и потоа 
реинвестираат значајни суми во економијата.
- Алатките на земјата за замрзнување, управување и 
конфискација на криминални средства не се доволно 
ефективни. Затоа, треба да се развие и имплементира 
посеопфатна и кохерентна законска рамка и политики за 
конфискација на приноси од криминал. Таквата рамка 
треба особено да се фокусира на спроведување на 
правила за проширена конфискација, конфискација кај 

трети страни и конфискација која не е заснована на 
пресуда. Исто така, оваа рамка треба да им овозможи на 
надлежните служби повеќе да ја користат можноста за 
времено замрзнување на имотот.
- За да се олесни ефективното извршување на 
конфискацијата, од суштинска важност е финансиските 
истраги за имотот на одредено лице да продолжат со 
години по кривичната пресуда, со цел целосно да може 
да се изврши претходно издадената наредба за 
конфискација.
- Државата треба итно да го засили капацитетот за 
управување со средства стекнати преку конфискација.

Соработка во областа на дроги

- Постои Државна меѓусекторска комисија која ги 
следи активностите дефинирани во Акцискиот план за 
спроведување на Стратегијата за дроги. Потребно е да 
се интензивира координацијата и  спроведувањето на 
оваа Стратегија.
- Во текот на 2016 година како и во текот на 
првиот семестар од 2017 година, не е направено ниедно 
уништување на запленети и конфискувани лекови.

Борба против тероризам

Институционална поставеност и правно усогласување

- Канцеларијата на Националниот координатор за борба 
против тероризмот и спречување на насилен 
екстремизам, како и Националниот комитет за 
превенција на насилен екстремизам борба против 
тероризмот се само делумно оперативни.
- Потребно е да се обезбеди целосна соработка меѓу 
агенциите за спроведување на законот, разузнавачките 
служби и клучните државни институции (образование, 
здравство, социјални услуги), како и со локалните 
заедници и граѓанското општество.

 Капацитет за спроведување и извршување

- Потребно е да се дополнително зајакнување на 
Управата за безбедност и контраразунавање која е 
задолжена за внатрешна безбедност и 
контраразузнавање, вклучително и за повратниците кои 
биле на странски боишта.
- Не постојат мерки за превенција и спречување на 
радикализација. 
- Потребно е да се инвестира во мерки за 
де-радикализација и мерки за ресоцијализација

Легална и нерегуларна миграција

Институционална поставеност и правно усогласување

- Допрва треба да се донесе Законот за странци.

 Капацитет за спроведување и извршување

- Се забележува недостиг на веродостојни податоци за 
обемот и структурата на миграциските текови.
- Пограничната полиција има пополнето над 60% од 
предвидените места
- Борбата против мрежите за криумчарење на мигранти 
треба да биде приоритет.
- Еден од стратешките приоритети на Резолуцијата на 
миграциската политика е идентификација на мигранти, 
ниво профилирање и нивно упатување кон соодветниот 
систем за заштота. Имплементацијата на истото треба да 
се подобри и да се обезбеди систематско регистрирање 
на мигрантите, како и профилирање кое ја препознава 
потребата од соодветна заштита.
- Земјата продолжи со арбитрерно задржување на 
одреден број лица фатени во незаконски движења, со 
цел да ги обезбеди нивните сведочења во судските 
случаи против криумчари.
- Ниту еден од транзитните центри не е погоден за 
долгорочни престои, а властите и понатаму не сакаат да 
обезбедат повеќе од привремен престој. 
- Земјата треба да воспостави механизам за враќање на 
нерегуларните мигранти, во согласнот со acquis.

Азил

Институционална поставеност и правно усогласување

- Стратегијата за интеграција на бегалци и странци 
2017-2027 сè уште не е усвоена.
- Потребни се итни мерки за борба против 
ксенофобијата и справување со негативни ставови кон 
мигрантите и бегалците.

 

Капацитет за спроведување и извршување

- Министерството за внатрешни работи почна да ја 
надградува постоечката база на податоци за странците 
преку развивање на нов модул за азил кој треба да ја 
обезбеди неопходната алатка за обработка на барањата 
за азил. Сепак, треба да се подобри координацијата меѓу 
различните органи вклучени во овој процес.
- Квалитетот на одлучување во постапките за азил уште 
не е соодветен.
- Одделот за азил сè уште не е целосно екипиран.
-  Капацитетот за проценка на основаноста на барањата 
за азил е сé уште слаб.

- Сé уште  има тешкотии да се обезбеди превод за време 
на интервјуата со барателите на азил.
-  Сè уште  се пријавуваат случаи на присилно враќање на 
границите.
- Мигрантите не се регистрираат систематски.
- Сé уште  нема доволно механизми за скрининг за да се 
идентификуваат и да се упатуваат оние на кои им е 
потребна заштита.
- Во отсуство на соодветен систем за уредно управување 
со нерегуларните движења, особено во отсуство на 
ефективни договори за реадмисија со соседните земји, 
нелегалните враќања продолжуваат.
- Одлуките за престанок на правото на азил посебно ги 
погодија главно косовските бегалци, чиј статус беше 
прекинат по 18 години престој во земјата. Косовските 
Роми беа особено засегнати.
- Во 2017 година, супсидијарната заштита беше укината 
во 82 случаи кои се однесуваа на 162 лица, вклучувајќи 
четири случаи врз основа на закана за националната 
безбедност.
- Потребно е подобрување  на  услугите  во главниот 
прифатен центар за баратели на азил во Визбегово, 
посебно во однос на храната.

Визна политика

Надворешни граници и Шенген

Институционална поставеност и правно усогласување

- Од суштинско значење е да се воспостави систем за 
гранична безбедност во кој ќе се користи анализа на 
ризик. 
- Акцискиот план за Шенген кој беше усвоен во 2008 
година, мора да се надгради.
- Сé уште  не е фукнционален Националниот 
координативен центар за гранично управување, кој беше 
формиран со цел да се постигне ефикасна координација, 
размена на податоци, размена на информации и 
поголема ефикасност на интегрираниот систем за 
гранично управување. 

Капацитет за спроведување и извршување

- Стратегијата за интегрирано гранично управување 
2015-2019 и акциониот план се во рана фаза на 
имплементација. 
- Иако Националниот координативен центар за 
интегрирано гранично управување подготвува редовни 
извештаи за анализа на ризик, сè уште треба да се 
зајакнат институционалните и оперативните капацитети. 
ИТ и техничката експертиза мора да се засили, како 
прашање на приоритет.
- Потребни се дополнителни инвестиции за надзор над 
границата и инфраструктурата, вклучително и долж 
границата со вода.
- Граничната полиција, царината и другите тела сѐ уште 
немаат заеднички пристап до базите на податоци и нема 
формализирани и сигурни активности за размена на 
информации со соодветните служби за безбедност.
- Сé уште  нема мерливи резултати за откривање, истрага 
и гонење на прекуграничен криминал
- Треба да се воспостави евиденција за откривање, 
истрага и гонење на прекуграничниот криминал. 

Борба против организиран криминал

Институционална поставеност и правно усогласување

Клучни институции

- Центарот за обука на полицијата при Министерството за 
внатрешни работи обезбедува и почетна и стручна 
обука, но сé уште не е целосно оперативен.
- Системот за следење на комуникации беше 
реформиран и беше формирана Оперативната техничка 
агенција (ОТА), но некои овластени тела допрва треба да 
воспостават врска со ОТА.

Правна рамка

- Законот за замрзнување, конфискација и управување со 
криминално стекнат имот допрва треба да се измени и 
целосно да се усогласи со неодамнешната Стратегија за 
зајакнување на капацитетите за финансиски истраги и 
конфискација на имот.
- Треба да се зајакне правниот статус и функциите на 
Агенцијата за управување со конфискуван имот.
- Треба да се развие национална проценка на закани за 
сериозен и организиран криминал во согласност со 
методологијата на Европол за проценка на сериозни 
закани од организиран криминал и треба да информира 
за одлуките за оперативни приоритети во решавањето на 
организираниот криминал во наредните години.

   

Капацитет за спроведување и извршување

- Механизмот за надворешен надзор е воспоставен за да 
се обезбеди независен надзор на органите за 
спроведување на законот и да се одговори на 
потенцијалните злоупотреби, но треба да се воспостави 
механизам за граѓанска контрола во рамки на Народниот 
правобранител за целиот механизам за надзор да биде 
целосно функционален.
- Основното јавно обвинителство против организиран 
криминал и корупција сè уште нема доволно јавни 
обвинители, само 10 од планираните 15 позиции се 
пополнети. Организираниот криминал и корупција треба 
да бидат приоритет во однос на човечките ресурси во 
обвинителството.
- Воспоставена е електронска интерконеција помеѓу 
полицијата, јавното обвинителство и другите органи за 
спроведување на законот и треба да се следи како ќе се 
спроведува истата.
- Треба постојано да се контролира спроведувањето на 
политиката за вработување заснована на заслуги и 
системот за кариера кој е загарантиран со закон.
- Концептот на полициско работење водено од 
разузнавање се спроведува, но треба да се зајакне и да 
се усогласи со тековните реформи во судството и 
полицијата.
- Во однос на меѓународната полициска соработка, 
органите за спроведување на законот треба да ги 
користат регионалните иницијативи, како што се 
Заедничката оперативна канцеларија во Виена и

Работната група за Западен Балкан, која служи како 
регионална оперативна платформа за меѓународна 
истрага за организирано криумчарење мигранти - 
криминални групи.
- Органите за спроведување на законот и органите на 
прогонот мора дополнително да го зголемат 
оперативниот капацитет, вклучително и за систематско 
спроведување финансиски истраги.
- И покрај одреден напредок, сè уште постои потреба за 
понатамошно подобрување на координацијата, 
оперативниот капацитет и систематската размена на 
податоци при финансиски истраги.
- Воспоставување на регистар на централни банкарски 
сметки чиј пристап значително ќе придонесе за 
квалитетот на финансиските истраги зависи од 
финализацијата и донесувањето на новиот Закон за 
платежни услуги.
- Конфискацијата на криминалниот имот сега треба да 
биде стратешки приоритет во националната борба 
против организираниот криминал, тероризмот и 
корупцијата на високо ниво. 
- Алатките на земјата за замрзнување, управување и 
конфискување на криминално стекнатиот имот сѐ уште 
не се доволно ефективни. Потребен е поинтегриран 
оперативен приод за ефикасно да се осигури повраток 
на имотот.
- Сите релевантни институции мора правилно да го 
применуваат законодавството против перење пари.
- Во врска со сајбер-криминал, досега нема 
воспоставени процедури за систематско следење на 
“темниот интернет”.
- Северна Македонија сега треба исто така поефикасно 
да се справува со сајбер криминалот, преку откривање, 
следење и гонење на сајбер-криминалците.

Соработка во областа на дроги

Институционална поставеност и правно усогласување

- Преземени се чекори за измена на Законот за контрола 
на дроги и психотропни супстанци, а нацрт-амандманите 
имаат за цел да воспостават посилен систем за 
откривање на нови психоактивни супстанции. Ова треба 
да биде поддржано со формалното воспоставување на 
национален систем за рано предупредување, како што 
се бара од ЕУ acquis

Капацитет за спроведување и извршување

- Оперативниот капацитет на Националната 
опсерваторија за дроги треба да се зајакне за да може 
правилно да ги спроведува своите задачи за следење на 
дрога
- Собирањето на податоци, анализата и известувањето во 
согласност со барањата и методологиите на Европскиот 
центар за следење на дрогите и зависности од дроги 
бара понатамошно зајакнување.
- Недостигот на безбедно складирање дрога и 
прекурзори пред уништувањето останува проблем.

Според сегашното законодавство, не е можно да се чува 
само мал примерок како материјален доказ за судска 
постапка, наместо целокупната задржана количина. 
Допрва треба да се постави соодветен процес за 
уништување на прекурзори.

Борба против тероризам 

Институционална поставеност и правно усогласување

- Се зголеми соработката помеѓу службите за 
спроведување на законот, разузнавачките служби и 
релевантните клучни државни институции (образование, 
здравство и социјални услуги).
- Треба да се направи повеќе во односите со локалните 
заедници и граѓанските организации.
- Потребно е да се обезбедат потребните човечки и 
финансиски ресурси.

Капацитет за спроведување и извршување

- Во 2018 год., шестмина од осудените за учество во 
странски воени, полициски и паравоени формации беа 
пуштени од затвор, но нема систематски механизам за 
нивно следење по нивното ослободување. Потребни се 
систематски механизми за следење на странските борци 
повратници откако ќе се вратат и/или ќе бидат пуштени 
на слобода.
- Треба да продолжат чекорите кои беа преземени за 
дерадикализација во затворите.

Легална и нерегуларна миграција

Институционална поставеност и правно усогласување

Капацитет за спроведување и извршување

- Сè уште има несигурности во поглед на опсегот и 
структурата на миграциските текови
- Недоследната регистрација на мигрантите фатени во 
нелегални движења го спречува редовното и соодветно 
профилирање на заштита на чувствителни податоци и 
упатувањето на националните механизми за заштита
- Треба дополнително да се постапи во врска со 
проблемот со редовните криумчарења на северната 
граница
- Борбата против мрежите за криумчарење мора да биде 
приоритет
- Земјата продолжи со арбитрерно задржување на 
одреден број лица фатени во незаконски движења, со 
цел да ги обезбеди нивните сведочења во судските 
случаи против криумчари.
- Ниту еден од транзитните центри не е погоден за 
долгорочни престои, а властите и понатаму не сакаат да 
обезбедат повеќе од привремен престој.
- Земјата треба да воспостави услуги за повратниците, а 
координативното тело за повратници треба повторно да 
заживее.
- Земјата треба да воспостави механизам за враќање на 
нелегалните мигранти, во согласнот со acquis.
- Потребен е поголем напор за успешно реинтегрирање 
на повратници, особено на најранливите како Ромите – 
кои опфаќаат голем дел од повратниците.
- Потребно е зајакната соработка, комуникација и 
координација помеѓу власта на централно ниво, помеѓу 
централната и локалната власт и со меѓународните 
организации и НВО активни во реинтеграцијата на 
повратници.

- Власта треба да размисли за повторно заживување и 
зајакнување на координативното тело за повратници под 
водство на Министерството за труд и социјална 
политика.

Азил

Институционална поставеност и правно усогласување

- Воспоставени се Стандардни оперативни процедури 
(СОП) за деца без придружба и за ранливи категории 
странци, меѓутоа потребни се дополнителни напори за 
да се обезбеди систематско спроведување
- Сè уште не е донесена Стратегијата за интеграција за 
бегалци и странци 2017- 2027 година
- Потребни се поголеми напори за справување со 
негативните ставови на јавноста кон мигрантите и 
бегалците.

Капацитет за спроведување и извршување

- Квалитетот на одлучување по постапките за азил треба 
да се подобри, вклучително и на жалбено ниво.
- И понатаму има потешкотии во обезбедувањето превод 
за време на интервјуа со баратели на азил и бесплатната 
правна помош не е достапна во пракса поради бројни 
услови коишто барателите на азил не се можност да ги 
исполнат.
- Во отсуство на соодветен систем за добро управување 
со нерегуларните движења, особено неможноста за 
ефикасно спроведување на некои спогодби за 
реадмисија со соседните земји, нелегалните враќања 

продолжуваат.
- Одлуките за престанок на правото на азил ги погодија 
главно косовските бегалци, чиј статус беше прекинат по 
18 години престој во земјата. Овие лица останаа на 
територијата без правен статус. Косовските Роми беа 
особено погодени.
- Од септември 2017 до декември 2018 година, 
супсидијарната заштита беше укината во 64 случаи кои 
засегнаа 184 лица, сите косовски Роми, вклучително 
шест случаи врз основа на закана за националната 
безбедност. Овие случаи се оспорени пред управен суд.

Визна политика

- За да се обезбеди добро управувана средина во поглед 
на миграции и безбедност како главен услов за 
континуирано исполнување на одредниците, земјата 
треба да осигури целосна усогласеност со визната 
политика на ЕУ.

Шенген и надворешни граници

Институционална поставеност и правно усогласување

Капацитет за спроведување и извршување

- Треба да продолжи спроведувањето на 
Стратегијата за интегрирано гранично управување 
2015-2019 и поврзаниот акциски план.
- Иако Националниот координативен центар за 
интегрирано гранично управување подготвува редовни 
извештаи за анализа на ризик, сè уште треба да се 
зајакне институционалниот и оперативниот капацитет. 
Информатичката и техничката експертиза мора да се 
засили, како прашање на приоритет.
- Граничната полиција, царината и другите тела сѐ 
уште немаат заеднички пристап до базите на податоци и 
нема формализирани и сигурни активности за размена 
на информации со соодветните служби за безбедност.
- Сé уште нема мерливи резултати за откривање, 
истрага и гонење на прекуграничен криминал.

Извештај 2016 Извештај 2018 Извештај 2019



Извештај 2016 Извештај 2018 Извештај 2019

Судска соработка во граѓански и кривични предмети

- Иако спогодбата за соработка со Европравда (Eurojust) 
стапи во сила, во пракса има многу ограничена 
соработка.

Судска соработка во граѓански и кривични предмети

- Земјата сé уште нема пристапено кон Хашката 
конвенција од 1996 година за надлежноста, 
применливото право, признавањето, спроведувањето и 
соработката во однос на родителската одговорност и 
мерките за заштита на децата.
- Исто така, нема пристапено ни кон Хашката 
Конвенцијата од 23 ноември 2007 година за 
меѓународно обезбедување на поддршка за децата и 
другите форми на семејно одржување.
- Националната точка за врска со Европравда сé уште  не 
е назначена.

Судска соработка во граѓански и кривични предмети

- Одделот за меѓународна правна помош во 
Министерството за правда работи со две третини од 
предвидениот кадар.


