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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА ЗА ИНТЕГРИРАНО ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ

НАЦИОНАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН
ЗА РАЗВОЈ НА ВОСПОСТАВЕНИОТ СИСТЕМ НА ИНТЕГРИРАНО ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ

===========================================================================================================

Националниот акционен план за развој на воспоставениот систем
за интегрирано гранично управување е прифатен
на сто и триесеттата седница на Владата на Република Македонија,
одржана на 29.12.2009 година
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ВОВЕД
Националниот акционен план за развој на воспоставениот систем за интегрираното гранично
управување е стратешки документ донесен од страна на Владата на Република Македонија согласно
Националната стратегија за развој на воспоставениот систем на интегрираното гранично управување,
усвоена, исто, така од страна на Владата на Република Македонија.
Националниот акционен план за развој на воспоставениот систем на интегрираното гранично
управување ги определува стратешките цели, активностите и под-активностите кои треба да се преземат
и временскиот распоред за имплементацијата на истите, индикаторите на остварување, одговорните
министерства и инсититуции, неопходните ресурси и потенцијалните ризици и условености.
Националниот акционен план за развој на воспоставениот систем за интегрирано гранично
управување е изготвен од страна на Националната комисија за интегрирано гранично управување
согласно стратешките и годишните планови на министерствата и институциите, НПАА активностите;
Шенгенскиот акциски план, препораки и најдобрите пракси и досегашните искуства од воспоставениот
Систем за интегрираното гранично управување.
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НАЦИОНАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН
ЗА РАЗВОЈ НА ВОСПОСТАВЕНИОТ СИСТЕМ НА ИНТЕГРИРАНО ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ

I СТРАТЕГИСКА ЦЕЛ: НАДГРАДУВАЊЕ НА ПРАВНАТА РАМКА
1. АКТИВНОСТ: ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНИ И НИВНО НАТАМОШНО
УСОГЛАСУВАЊЕ СО ЗАКОНОДАВСТВОТО НА ЕУ И ДОНЕСУВАЊЕ НА ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

а.

Под-активности

Таргет
датум

Измена и дополнување на
Законот за надзор на
државната граница

31.12.2010

ТАРГЕТ ДАТУМ: 31.12.2012

Индикатори на остварување

Носител и
соработувачки
министерства

Потребни
ресурси

Ризици &
Условености

Измените треба да ги обезбедат
најновите стандарди во граничното
управување согласно законодавството
(Acquis) на ЕУ

Носител:
- Министерството за
внатрешни работи,
Соработувачки:
-НКИГУ

човечки ресурси

Усогласеност со
законодавството (Acquis) на
ЕУ
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б.

Реализација на проектот од
програмата ИПА 2007 –
компонента 1 Техничка помош
за понатамошно усогласување
на законодавството со Acquis,
посебно во областа на
транзитот

30.06.2011

- натамошно усогласување на царинското
законодавството во Република Македонија со
законодавството на ЕУ
- примена на најдобрата пракса и постапки на
ЕУ во неговото спроведување
- Подготовка на акциски план за подготовка
на текстови на правни акти, нивна измена или
дополнување
- анализа на отстапувањата на царинското
законодавство и царинските постапки со оние
на ЕУ Подготовка на акциски план за
подготовка на текстови на правни акти, нивна
измена или дополнување
- Подготвени нови поефикасни царински
постапки и примeна на стандарди на ЕУ

Носител:
МФ-Царинската
управа
Соработувачки:
министерствата и
институциите кои
имаат надлежности
во ИГУ

-фискални
импликации
-човечки ресурси
и експертска
подршка

-Недоволна кородинација и
соработка
-Човечки ресурси и
експертска подршка

- Подготовено транзитното законодавство и
постапки според истите во ЕУ

в.

г

Реализација на проектот од
програмата ИПА 2007 –
компонента 1 - Техничка
помош за зајакнување на
граничните контроли

30.06.2011

Измени и дополнувања на
Законот за здравјето на
растенијата

31.12.2010

- натамошно зголемување на капацитетите на
Царинската управа во борбата против
измамите, прекуграничниот криминал,
корупцијата и борбата против недозволената
трговија
- ревизија на царинското законодавството и
постапките кои се применуваат на граничните
премини, со посебен фокус на примена на
стандарди на работењето на надворешните
граници на ЕУ
Усогласување со Директивата 2000/29 ЕЦ

Носител:
МФ-Царинската
управа
Соработувачки:
министерствата и
институциите кои
имаат надлежности
во ИГУ

-фискални
имапликации
-Човечки
ресурси и
експертска
подршка

-Недоволна кородинација и
соработка
-Човечки ресурси и
експертска подршка

Носител:
МЗШВФитосанитарна
управа
Соработувачки:
- Секретаријат
за
законодавство

- човечки
ресурси и
експертска
подршка

-заедничка усогласеност со
ставовите на државни
органи и институции
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д

Подзаконски акти согласно
Законот за здравјето на
растенијата за: начинот и
постапката за вршење на
фитосанитарна инспекција;
формата содржината и
начинот на водење на
регистарот на производители,
преработувачи, увозници и
дистрибутери на растенија,
растителни производи и други
објекти и предмети: формата и
содржината на образецот за
барањето за добивање на
овластување за издавање
пасош за растенија: условите
кои треба да ги исполнуваат
физичките лица за правните и
физичките лица за добивање
на јавните овластувања

31.12.2010

Усогласување со Директивата 2000/29 ЕЦ

Носител:
- МЗШВФитосанитарна
управа
Соработувачки:
- Секретаријат за
законодавство

-човечки
ресурси и
експертска
подршка

-заедничка усогласеност со
ставовите на државни
органи и институции
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ѓ

Подзаконски акти согласно
Законот за здравјето на
растенијата за: начинот на
известување на
фитосанитарната управа од
страна на сопственикот на
растенијата, растителните
производи или други објекти
при појава на штетни
организми или сомневање на
присуство на истите; научните
и техничките капацитети кои
треба да ги исполнуваат
овластените научни и
истражувачки установи за
експериметални, научно
истражувачки,
селекционерски и развојни
капацитети; условите за
вршење на исклучителен увоз
на растенија, растителни
производи и други објекти и
предмети доколку не постои
ризик од ширење на штетни
организми;

31.12. 2011

Усогласување со Директивата 2000/29 ЕЦ

Носител:
- МЗШВФитосанитарна
управа
Соработувачки:
- Секретаријат за
законодавство

-човечки
ресурси и
експертска
подршка

-заедничка усогласеност со
ставовите на државни
органи и институции

е

Подзаконски акт согласно
Законот за здравјето на
растенијата за начинот на
давање и објавување на
податоци за појава на
новоодкриени штетни
организми

31.12.2012

Усогласување со Директивата 2000/29 ЕЦ

Носител:
- МЗШВФитосанитарна
управа
Соработувачки:
- Секретаријат за
законодавство

-човечки
ресурси и
експертска
подршка

-заедничка усогласеност со
ставовите на државни
органи и институции
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з

s

Правилник за начинот и
постапката за повторен извоз
на
производи
и
нуспроизводи од животинско
потекло
усогласен
со
еквивалентните
европски
прописи
Правилник за начинот и
постапката за увоз и транзит,
формата и содржината на
ветеринарно-здравствениот
сертификат
или
други
документи
што
ја
придружуваат пратката со
живи животни, аквакултура и
производи од животинско
потекло, како и начинот и
постапката на вршење на
проверка и преглед при увоз и
транзит на пратка со живи
животни,
аквакултура
и
производи од животинско
потекло

30.06.2010

Овозможување на бизнис заедницата да
врши привремено складирање и
повторен извоз на производи и нуспроизводи од животинско потекло

Носител:
-МЗШВ-Управа за
ветеринарство
Соработувачки:
- Министерство за
финансии –
Царинска управа

-човечки ресурси
и експертска
подршка

-заедничка усогласеност со
ставовите на државни
органи и институции

30.06.2010

Овозможена усогласеност во начинот и
постапката за увоз и транзит, формата и
содржината на ветеринарноздравствениот сертификат или други
документи што ја придружуваат пратката
со живи животни, аквакултура и
производи од животинско потекло, како
и начинот и постапката на вршење на
проверка и преглед при увоз и транзит
на пратка со живи животни, аквакултура
и производи од животинско потекло со
што се постигнува транспарентност и се
врши олеснување на меѓународниот
промет со живи животни, производи и
нус-производи од животинско потекло

Носител:
МЗШВ-Управа
за ветрина
Соработувачки:
министерствата и
институциите кои
имаат надлежности
во ИГУ

-човечки ресурси
и експертска
подршка

-заедничка усогласеност со
ставовите на државни
органи и институции

Правилник за објектите,
опремата и стручниот кадар
потребни за вршење на
ветеринарна инспекција на
граничен премин

30.06.2010

Овозможена изградба на објекти,
набавка на опрема и вработување на
стручен кадар потребни за вршење на
ветеринарна инспекција на граничен
премин - Одлука нa Комисијата бр.
2001/812/ЕЗ

Носител:
МЗШВ-Управа
за ветрина
Соработувачки:
министерствата и
институциите кои
имаат надлежности
во ИГУ

-човечки ресурси
и експертска
подршка

-заедничка усогласеност со
ставовите на државни
органи и институции
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и

Правила за стандарди и
нормативи за планирање и
уредување на граничните
премини

31.12.2010

со утврдување на правила ќе се
обезбеди основа за утврдување на
стандардите во овој дел

Носител: МТиВ
Соработувачки:
• Мин. внат.работи

-човечки ресурси
и експертска
подршка

• Мин. трансп. и
врски

-

-

соработка меѓу
државните органи и
институции кои имаат
надлежности во ИГУ
-Човечки ресурси и
експертска подршка

• МЗШВ
• Царинска управа
• Агенција за
планирање на
простор
• Избран Консултант

ј

Постапката за одредување на
подрачјето на граничните
премини

31.12.2010

со активноста ќе се дефинира и утврди и
подрачјето на граничните премини

Носител: МВР
Соработувачки:
• Мин. трансп. и
врски

-човечки ресурси
и експертска
подршка

-соработка меѓу државните
органи и институции кои
имаат надлежности во ИГУ
-Човечки ресурси и
експертска подршка

-човечки ресурси
и експертска
подршка

соработка меѓу државните
органи и институции кои
имаат надлежности во ИГУ

• МЗШВ
• Царинска Управа

к

Донесување на девет
подзаконски акти согласно
Законот за изменување и
дополнување на законот за
заштита од јонизирачко
зрачење и радијациона
сигурност (Сл. весник бр.
135/07)

30.06.2010

Согласно Законот за изменување и
дополнување на законот за заштита од
јонизирачко зрачење и радијациона
сигурност (Службен весник на Република
Македонија бр. 135/07),

Носител: Дирекцијата
за радијациона
сигурност
Соработувачки:
-Министерство за
здравство,
-Министерство за
животна средина и
просторно
планирање,
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м

н

Донесување на единаесет
подзаконски акти согласно
Законот за изменување и
дополнување на законот за
заштита од јонизирачко
зрачење и радијациона
сигурност (Сл.весник бр.
135/07).

31.12..2010

План за заштита на
населението од штетно
влијание од јонизирачко
зрачење во Република
Македонија

31.12.2010

Стандардни процедури за
координација на активности
при меѓународната соработка
во граничното управување

31.12.2012

Согласно Законот за изменување и
дополнување на законот за заштита од
јонизирачко зрачење и радијациона
сигурност (Службен весник на Република
Македонија бр. 135/07)

Носител: Дирекција за
радијациона сигурност
Соработувачки:
-Министерство за
здравство,

-човечки
ресурси и
експертска
подршка

соработка меѓу државните
органи и институции кои
имаат надлежности во ИГУ

-човечки
ресурси

соработка меѓу државните
органи и институции кои
имаат надлежности во ИГУ

-човечки
ресурси

-соработка меѓу државните
органи и институции кои
имаат надлежности во ИГУ
-Човечки ресурси и
експертска подршка

-Министерство за
животна средина и
просторно планирање,

воспоставување на соодветен систем за
подготвеност за и одговор на
радијациони вонредни настани,
координација на сите институции
надлежни за постапување во случај на
вонреден настан, дефинирање на
операционални интервентни нивоа се во
насока како заштита на лицата кои
постапуваат во интервенцијата така и на
населението во целина

Носител: Дирекција за
радијациона сигурност

- остварување на висока координација
во при меѓународната соработка

Носител: НКЦГУ во
координација со НКИГУ

Соработувачки:
-Министерство за
здравство
- Министерство за одбрана
- Министерство за
внатрешни работи
-Министерство за животна
средина и просторно
планирање
-Министество за транспорт
и врски
-Министерство за финансии
– Царинска управа на РМ
-Министерство за
земјоделство, шумарство и
водостопанство
-Министерство за
надворешни работи
-Национален
координативен центар за
гранично управување
- Центар за управување со
кризи

Соработувачки:
Државни органи и
институции кои
извршуваат работни
задачи во НКЦГУ
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НАЦИОНАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН
ЗА РАЗВОЈ НА ВОСПОСТАВЕНИОТ СИСТЕМ НА ИНТЕГРИРАНО ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ

II СТРАТЕГИСКА ЦЕЛ: ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА АГЕНЦИИТЕ И ЗАЈАКНУВАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА
МЕЃУАГЕНЦИСКАТА СОРАБОТКА
1. АКТИВНОСТ: ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ГРАНИЧНАТА ПОЛИЦИЈА ВО МВР

а.

Б.

в.

Под-активности

Таргет
датум

Формирање на мобилна
гранична единица

31.12.2010

Матерјално техничко
доопремување на мобилната
гранична единица

31.12.2011

Обука и тренинг на
граничната полиција

Индикатори на остварување

- Зајакнување на капацитетите на граничната
полиција.
- Мобилната гранична единица ќе се
формира од постоечкиот персонал на
Граничната полиција и во почетокот ќе се
опреми од постоечките матерјално технички
средства на Граничната полиција

континуирано

Зајакнување на капацитетите на граничната
полиција

Зајакнување на капацитетите на
граничната полиција со цел
обезбедување на стручно, ефикасно и
квалитетно извршување на работните
задачи од страна на граничната полиција

ТАРГЕТ ДАТУМ: 2010 ГОДИНА

Носител и
соработувачки
министерства

Потребни
ресурси

Носител:
-Министерство за
внатрешни работи

- Човечки ресурси

Носител:
-Министерство за
внатрешни работи

- странски
донации за
матерјално
техничкото
доопремување

-Јакнење на капацитетите на
службата
-странски донации за
обезбедување на матерјално
техничките средства

- материјално
технички средства

-Човечки ресурси и експертска
подршка

- Човечки ресурси

-Јакнење на капацитетите на
службата

Носител:
-Министерство за
внатрешни работи

- материјално
технички средства

- материјални и
технички средства

Ризици&Условености

-Јакнење на капацитетите на
службата
-Човечки ресурси и експертска
подршка

-Човечки ресурси и експертска
подршка
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2. АКТИВНОСТ: ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА
Под-активности

ТАРГЕТ ДАТУМ: 2011 ГОДИНА

Таргет
датум

Индикатори на остварување

Носител и
соработувачки
министерства

Потребни
ресурси

Ризици&Условености

а

Обука и тренинг на
царинските службеници, и на
други државни инсититуции и
стопанските субјекти за
воведување на нови постапки
во царинското работење

континуирано

- Подготвен план за обука и менторство
на царинските службеници, и на други
државни инсититуции и стопанските
субјекти за воведување на нови постапки
во царинското работење со цел
обезбедување на стручно, ефикасно и
квалитетно извршување на работните
задачи од страна на царинските
службеници

Носител:
Царинската управа
Соработувачки:
министерствата и
институциите кои
имаат надлежности
во ИГУ

- Човечки
ресурси
- материјални и
технички
средства

- Недоволна кородинација и
соработка
-Човечки ресурси и
експертска подршка

б

Воведување на концептот на
контролата при единствено
застанување во стоковиот
промет, согласно препораките
за време на реализацијата на
проектот од програмата ИПА
2007 – компонента 1 Техничка
помош
за
зајакнување на граничните
контроли

30.06.2011

- практичната приемна на концептот на
контролата при единствено застанување
во стоковиот промет

Носител: Царинската
управа
Соработувачки:
министерствата и
институциите кои
имаат надлежности
во ИГУ, а се
присутни на
граничните
премини

-финансиски
средства
- Човечки
ресурси и
експертска
подршка

- Недоволна кородинација и
соработка
-Човечки ресурси и
експертска подршка
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3. АКТИВНОСТ: ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВИДОСТОПАНСТВО (ВЕТЕРИНАРНА И ФИТОСАНИТАРНА УПРАВА)
Под-активности

Таргет
датум

Индикатори на остварување

ТАРГЕТ ДАТУМ: 2010 ГОДИНА

Носител и
соработувачки
министерства

Потребни
ресурси

Ризици&Условености

б

Обука
на
официјалните
ветеринари на граничните
премини од областа на
вршењето на ветеринарната
контрола на граничен премин
и во ИГУ

континуирано

Обезбедување на стручно, ефикасно и
квалитетно извршување на работните
задачи од страна на официјалните
ветеринари на граничен премин

Носител:
-Министерство за
земјоделство,
шумарство и
водостопанство
Соработувачки:
министерствата и
институциите кои
имаат надлежности
во ИГУ

- Човечки
ресурси
- материјални и
технички
средства

-Јакнење на капацитетите на
службата
-Човечки ресурси и
експертска подршка

г

Обука на фитосанитарните
инспектори на граничните
премини од областа на
вршењето на фитосанитарна
контрола на граничен премин
и во ИГУ

континуирано

обезбедување на стручно, ефикасно и
квалитетно извршување на работните
задачи од страна на официјалните
фитосанитарни инспектори на граничен
премин

Носител:
-Министерство за
земјоделство,
шумарство и
водостопанство
Соработувачки:
министерствата и
институциите кои
имаат надлежности
во ИГУ

- Човечки
ресурси
- материјални и
технички
средства

-Јакнење на капацитетите на
службата
-Човечки ресурси и
експертска подршка
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4. АКТИВНОСТ: ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ
Под-активности

Таргет
датум

Индикатори на остварување

Носител и
соработувачки
министерства

ТАРГЕТ ДАТУМ: 2011

Потребни
ресурси

Ризици&Условености

а.

Обука за радијациона заштита
на припадници од
Министерството за внатрешни
работи (за припадници на
граничната полиција и за лица
кои работат на безбедност во
внатрешноста на Република
Македонија),

31.12..2010

стекнување на знаење од областа на
радијациона заштита и радијациона
сигурност

Носител:
- Дирекција за
радијациона
сигурност
Соработувачки:
-Министерството за
внатрешни работи

-предавачи
-материјални
средства
-техничка
опрема

-Јакнење на капацитетите на
службата
-Човечки ресурси и
експертска подршка

б.

Обука за радијациона заштита
за лицата одговорни за
радијациона заштита во
правните лица што користат
извори на јонизирачко
зрачење

31.12.2010

стекнување на знаење од областа на
радијациона заштита и радијациона
сигурност

Носител:
- Дирекција за
радијациона
сигурност
Соработувачки:
правни лица
поврзани со
радијационата
заштита

-предавачи
-материјални
средства
-техничка
опрема

-Јакнење на капацитетите на
службата
-Човечки ресурси и
експертска подршка

в.

Обука за царинските
службеници за радијациона
заштита и спречување на
нелегална трговија.

31.12.2011

стекнување на знаење од областа на
радијациона заштита и радијациона
сигурност

Носител:
- Дирекција за
радијациона
сигурност
Соработувачки:
-Министерство за
финансии – Царинска
управа на РМ

-предавачи
-материјални
средства
-техничка
опрема

-Јакнење на капацитетите на
службата
-Човечки ресурси и
експертска подршка
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д

Вработување стручни лица во
ДРС

31.12.2011

- Зајакнување на административни
капацитети на ДРС
- за 2011 предвидени се 5 нови вработувања
согласно НПАА

Носител:
- Дирекција за
радијациона
сигурност
Соработувачки:
-Министерство за
финансии,
-Секретаријат за
европски прашања

-Финансиски
средства

-Недостиг на финансиски
средства

-Обезбедување од странска
донација
-Недостиг на финансиски
средства

ѓ

Обезбедување на возило со
специјална намена за
транспорт на радиоактивни
извори.

31.12.2011

Зајакнување на техничките капацитети
на Дирекцијата за радијациона
сигурност

Носител:
Дирекција за
радијациона
сигурност
странска
подршка

Човечки ресурси
-финансиски
средства
- материјални
средства

е

Обезбедување на 2 мобилни
радиолошки лабаратории

31.12.2011

Зајакнување на техничките капацитети
на Дирекцијата за радијациона
сигурност

Носител:
Дирекција за
радијациона
сигурност
странска
подршка

Човечки ресурси
-финансиски
средства
- материјални
средства

-

Обезбедување од
странска донација
Недостиг на
финансиски средства
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5. АКТИВНОСТ: ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА НАЦИОНАЛНИОТ КООРДИНАТИВЕН ЦЕНТАР
ЗА ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ
Под-активности

Таргет
датум

Индикатори на остварување

Носител и
соработувачки
министерства

ТАРГЕТ ДАТУМ: 31.12.2013 ГОДИНА

Потребни
ресурси

Ризици&Условености

а.

Зајакнување на капацитетите
на НКЦГУ, утврдени во законот
и одлуката заради
остварување на неговата
функција за координација при
граничното управување

31.12.2012

Обезбедување на целосната функција на
центарот во делот на координацијата
меѓу државните органи и инситуции во
граничното управување

Носител:
НКЦГУ
Соработувачки:
- НКИГУ и
министерствата и
институциите кои
имаат надлежности
во ИГУ

б.

Практична примена на
Процесните правила донесени
од НКЦГУ

континуирано

Обезбедување на целосната функција на
центарот во делот на координацијата
меѓу државните органи и инситуции во
граничното управување

Носител:
НКЦГУ
Соработувачки:
- НКИГУ и
министерствата и
институциите кои
имаат надлежности
во ИГУ

- Човечки
ресурси
- материјални
средства

Недостиг на активна
соработка меѓу државните
органи и институции кои
извршуваат работни задачи
во НКЦГУ(т.н. постојани и
повремени)

в

Прибирање, обработка и
анализа на податоци заради
оценување на релевантниот
ризик при граничното
управување

31.12.2010

Обезбедување на целосната функција на
центарот во делот на координацијата
меѓу државните органи и институции во
граничното управување

Носител:
НКЦГУ
Соработувачки:
- НКИГУ и
министерствата и
институциите кои
имаат надлежности
во ИГУ

- Човечки
ресурси и
стручна
експертска
помош

Недостиг на активна
соработка меѓу државните
органи и институции кои
извршуваат работни задачи
во НКЦГУ(т.н. постојани и
повремени)

- Човечки
ресурси и
стручна
експертска
помош

- нормативно доуредување
на статусот на центарот,
неговите надлежности за
координацијта уредени во
сегашниот Закон за надзор
на државната граница и
оценка на потребата од
уредување на овие прашања
со посебен закон
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Подршка на НКЦГУ во делот
на потребните човечки
ресурси и јакнење на
капацитетите на човечките
ресурси во насока на
стручност, компететност и
обученост да ги извршуваат
работните задачи кои се
содржина на работа на
центарот

г

31.12.2013

Зајакнување на остварувањето на
функцијата на центарот во делот на
координацијата меѓу државните органи
и инситуции во граничното управување.
(Лоцирани потреби од 4 инжинери за
одржување на Информатичкиот систем
за ИГУ и 2 аналитичари. Можност за
преземање на лица од други државни
органи, а доколку се добие согласност за
вработување во финансиските средства
се предвидени потребните средства)

Носител:
НКЦГУ
Соработувачки:
-Министерство за
финансии
- НКИГУ и
министерствата и
институциите кои
имаат надлежности
во ИГУ

6. АКТИВНОСТ: КОНТИНУИРАНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПОТПИШАНИТЕ МЕМОРАНДУМИ ЗА
СОРАБОТКА КАКО ОСНОВА ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА МЕЃУАГЕНЦИСКАТА
СОРАБОТКА
Под-активности

а.

Имплементација на
потпишаните Меморадуми за
соработка согласно
имплеменираниот
Национален акционен план и
Национална стратегија за
интегрирано гранично
управување

Таргет
датум

Индикатори на остварување

континуирано

Потпишаните меморандуми
обезбедуваат основа за интензивирана и
ефикасна соработка меѓу државните
органи и институциите кои имаат
надлежнсоти во системот на ИГУ

Носител и
соработувачки
министерства
Министерствата и
инситуциите
потписници на
Мемораднумите, во
координација со
НКИГУ и НКЦГУ

- Човечки
ресурси
-финансиски
средства

-

-

Потреба од јакнење на
капацитетите на
центарот
Недостиг на финаниски
средства
Човечки ресурси и
експертска подршка

ТАРГЕТ ДАТУМ: КОНТИНУИРАНО

Потребни
ресурси
Човечки ресурси
- материјални и
технички
средства

Ризици&Условености

Недостиг на активна
соработка меѓу државните
органи и институции кои
имаат надлежнсоти во
системот на ИГУ
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7. АКТИВНОСТ: ПОТПИШУВАЊЕ НОВИ МЕМОРАНДУМИ ЗА СОРАБОТКА КАКО ОСНОВА ЗА
НАДГРАДБА НА МЕЃУАГЕНЦИСКАТА СОРАБОТКА
Под-активности

Таргет
датум

Индикатори на остварување

Носител и
соработувачки
министерства

ТАРГЕТ ДАТУМ: 31.12.2010

Потребни
ресурси

Ризици&Условености

а.

Потпишување на Меморандум
за соработка меѓу
Министерството за локална
самоуправа и НКЦГУ

31.12.2010

Надградба и зајакнување на
меѓуинституционална соработка

Носител:
НКЦГУ
Соработувачки:
МЛС и НКИГУ

-Човечки
ресурси

Недостиг на активна
соработка меѓу наведените
институции

в.

Потпишување на Меморандум
за соработка меѓу НКЦГУ,
Центарот за управување со
кризи и Дирекцијата за
радијациона сигурност

31.12.2010

Зајакнување на меѓуинституционална
соработка

Носител:
НКЦГУ во
координација со
НКИГУ
Соработувачки
- ЦУК

-Човечки
ресурси
-финансиски
средства
- материјални
средства

Недостиг на активна
соработка меѓу наведените
институции
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НАЦИОНАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН
ЗА РАЗВОЈ НА ВОСПОСТАВЕНИОТ СИСТЕМ НА ИНТЕГРИРАНО ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ

III СТРАТЕГИСКА ЦЕЛ: ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, УРЕДУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИ ПРЕМИНИ И
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАНА ПОДРШКА
1. АКТИВНОСТ: ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, УРЕДУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИ ПРЕМИНИ
Под-активности

а.

Донесување на годишна
Програма за управување,
уредување и одржување на
објектите на граничните
премини за патен сообраќај

Таргет
датум

Индикатори на остварување

Континуирано
(Годишната
програма се
донесува на
крајот на
тековната
година а се
однесува за
наредната
година)

Обезбедување на конзистентен и
сеопфатен пристап, со цел да се
обезбедат обезбедат неопходните
капацитети за сите тековни операции на
граничните премини соглансо
категоризацијата на граничните
премини и проценката за закана

Носител и
соработувачки
министерства
Носител: МФЦаринската управа
Соработувачки:
- МВР
-МЗШВ
- МТиВ
- МЗ

ТАРГЕТ ДАТУМ: КОНТИНУИРАНО

Потребни
ресурси

Ризици&Условености

- човечки
ресурси
- се препорачува
техничка помош,

- човечки ресурси
- недоволна координација и
соработка во делот на
планирање на програмата
- потребна е експерстка
подршка за планирање
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б.

в.

Изградба, реконструкција,
уредување и одржување на
граничните премини согласно
годишната Програма за
управување, уредување и
одржување на објектите на
граничните премини за патен
сообраќај

Реконструкција на ПС за
обезбедување на државната
граница кон Србија и Албанија
(Проект во рамки на ИПА 2008
„Интегрирано гранично
управување)

Континуирано
( согласно
Годишната
програма која
се донесува на
крајот на
тековната
година а се
однесува за
наредната
година)
31.12.2012

Обезбедување на конзистентен и
сеопфатен пристап, со цел да се
обезбедат обезбедат неопходните
капацитети за сите тековни операции на
граничните премини согласно
категоризацијата на граничните
премини

Носител: МФЦаринската управа

- финансиски
средства

Соработувачки:

- човечки ресурси

- МВР
-МЗШВ
- МТиВ
- МЗ

- човечки ресурси
-финансиски средства
- материјални средства

- материјални
средства
- се препорачува
техничка помош,

- недоволна координација и
соработка во делот на
планирање на програмата
- добивање на потребни
дозволи за изградба;
- нерасчистени имотно- правни
односи и сопственост;
- ненавремено извршување на
работите од страна на
изведувачите;

Број на ПС за ОДГ кои се реновирани

Носител: МВР
Соработувачки:
Министерство за
финансии

- финансиски
средства

-

обезбедувањена
потребните финансиски
средства предвидени за
национално
кофинансирање

-

навремено отпочнување
на постапката за
распишување на тендер

- човечки ресурси
- материјални
средства
- се препорачува
техничка помош

- недоволна координација и
соработка во делот на
планирање на активностите

г

Изградба на објект за вршење
на ветеринарна и
фитосанитарна инспекција на
граничен премин Табановце

31.12.2010

Изградба на 3 објекта за вршење на
ветеринарна инспекција на живи
животни, производи и нус-производи од
животинско потекло согласно ЕУ
стандарди и обезбедување на стручно,
ефикасно и квалитетно извршување на
ветеринарна контрола и за
фитосанитарна инспекција

Носител: Министерство за
земјоделство, шумарство
и водостопанство
Соработувачки:
- Министерство за
финансии
- Министерство за
транспорт и врски

- финансиски
средства
- човечки ресурси
- материјални
средства
- се препорачува
техничка помош

- добивање на потребни
дозволи за изградба;
- нерасчистени имотно- правни
односи и сопственост;
- ненавремено извршување на
работите од страна на
изведувачите;
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д

Изградба на објекти за
вршење на ветеринарна и
фитосанитарна инспекција на
граничен премин Аеродром
Александар Велики

31.12.2013

Изградба на 2 објекти за вршење на
ветеринарна инспекција на живи
животни, производи и нус-производи од
животинско потекло и обезбедување на
стручно, ефикасно и квалитетно
извршување на ветеринарна контрола и
за фитосанитарна инспекција

Носител:
Министерство за
земјоделство,
шумарство и
водостопанство
Соработувачки:
- Министерство за
финансии
- Министерство за
транспорт и врски

-

- финансиски
средства
- човечки
ресурси
- материјални
средства
- се препорачува
техничка помош

2. АКТИВНОСТ: ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАНА ПОДРШКА

Под-активности

а.

Поставување на нови статични
панел детектори на
граничните премини и на
железничките линии

Таргет
датум
31.12.2012

Индикатори на остварување

Зајакнување на граничната конттрола,
спречување на нелегална трговија со
радиоактивен и нуклеарен материјал

Носител и
соработувачки
министерства
Носител:
- Министерството за
финансииЦаринската управа
Соработувачки:
- ДРС

- одобрување на
апликацијата за користење
на финансиски средства од
ИПА 2010;
- добивање на потребни
дозволи за изградба;
- нерасчистени имотноправни односи и
сопственост;
- ненавремено извршување
на работите од страна на
изведувачите;

ТАРГЕТ ДАТУМ:

Потребни
ресурси
- човечки ресурси
-финансиски
средства
-Техничка
опрема
-материјална
опрема

Ризици&Условености

- се очекува странска
донација од МААЕ
( Меѓународна агенција за
атомска енергија)
- недостиг на финансиски
средства
- човечки ресурси за
одржување на опремата
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б

Ставање во функција на
Националното складиште за
средно и ниско активен
радиоактивен отпад
(Проект со Меѓународната
Агенција за атомска енергија
МААЕ)

31.12.2011

Воспоставување на
Националното складиште за
средно и ниско активен
радиоактивен отпад согласно
Одлуката за начелата,
приоритетите и условите
содржани во Партнерството за
пристапување со Република
Македонија со Советот на ЕУ
бр.2006/57/ЕЗ, Поглавје 15:
Енергија, од 18.02.2008 година,

Носител:
-ДРС
Соработувачки:
-Министерство за
здравство,
-Министерство за
финансии,
-Министерство за
животна средина и
просторно
планирање

- финансиски
средства
-техничка
опрема
-човечки
ресурси

- недостиг на финанискси
средства
- се очекува странска
донација од, ( Меѓународна
агенција за атомска
енергија) Европска комисија
или друг донатор

- определување на локација
каде ќе биде изградено
складиштето
- човечки ресурси за
управување и одржување на
објектот
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НАЦИОНАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН
ЗА РАЗВОЈ НА ВОСПОСТАВЕНИОТ СИСТЕМ НА ИНТЕГРИРАНО ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ

IV СТРАТЕГИСКА ЦЕЛ: НАДГРАДБА НА ИНФОРМАТИЧКО-ТЕХНОЛОШКАТА (ИТ) ПОДРШКА И НА
ВОСПОСТАВЕНИТЕ СИСТЕМИ И ПРОЕКТИ
1. АКТИВНОСТ: НАДГРАДБА НА ИНФОРМАТИЧКО-ТЕХНОЛОШКАТА (ИТ) ПОДРШКА И НА ВОСПОСТАВЕНИТЕ
СИСТЕМИ И ПРОЕКТИ

Под-активности

а

Надградба на воспоставениот
Информатички систем за ИГУ

Таргет
датум

Индикатори на остварување

Носител и
соработувачки
министерства

31.12. 2014

Надградба на сите ИТ операции во
НКЦГИУи во министерствата и
институциите кои имаат надлежности во
системот на ИГУ

Носител:
- НКЦГУ
Соработувачки:
државните органи и
институции кои се
кориснички на
системотУ

ТАРГЕТ ДАТУМ: ПРВА ПОЛОВИНА НА 2014
ГОДИНА

Потребни
ресурси
- финанискси
средства
- ИТ експерти

Ризици&Условености

-Правилно дефинирање на
техничките спецификации и
набавка на компатибилна
опрема за надградба на
системот
-Човечки ресурси од ИТ
струка и експертска
подршка
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б

в

Реализација на ТЕТРА – фаза II.
Проект во рамки на ИПА 2008
„Интегрирано гранично
управување“

Реализација на ТЕТРА – фаза III.
Проект во рамки на ИПА 2009
„Интегрирано гранично
управување“

д

Поврзување на сите ДКП со
Визниот центар во МНР преку
Н-ВИС

ѓ

Поврзување на ново-отворени
ДКП со Визниот центар во
МНР преку Н-ВИС

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2010

континуирано

Зголемена покриеност со дигитален
радио сигнал од 40% на 80%
Зголемен број на корисници на системот
ТЕТРА

Зголемена покриеност со дигитален
радио сигнал од 80% на 95%
Зголемен број на корисници на системот
ТЕТРА

Носител:
-МВР

Носител:
-МВР

- финанискси
средства
- ИТ експерти

- финанискси
средства
- ИТ експерти

-

Да се обезебдат
потребните финансиски
средства предвидени за
национално
кофинансирање

-

Навремено
отпочнување на
постапката за
распишување на тендер

-

Квалитетно изготвена
тендерска
документација

-

Да се обезебдат
потребните финансиски
средства предвидени за
национално
кофинансирање

-

Навремено
отпочнување на
постапката за
распишување на тендер

-

Квалитетно изготвена
тендерска
документација

Издавање на визи согласно Шенгенските
стандарди, респектирајќи ги
безбедностите аспекти на истите
стандарди

Носител:
-МНР

- финанискси
средства
- човечки
ресурси

-

Јакнење на
капацитетите на
Визниот центар

Издавање на визи согласно Шенгенските
стандарди, респектирајќи ги
безбедностите аспекти на истите
стандарди

Носител:
-МНР

-финаниски
средства за
набавка на
опрема и за обука
на корисниците
на системот во
новоотворените
ДКП

-

Јакнење на
капацитетите на
Визниот центар
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е

Интегрирање на EXIM
системот со Новиот софтвер
за обработка на царински
декларации – CDPS

31.12. 2010

Интегрирани и функционални системи

Носител:
-МФ-Царинска
управа
Соработувачки:
- државните органи
и институции кои
имаат надлежнсоти
во системот на ИГУ

- финанискси
средства
- ИТ експерти

-Вземно техничка
компативбилност
- експертска подршка

ж

Интегрирање на
Министерството за транспорт
и врски преку вклучување на
дел од транспортните дозволи
во EXIM

31.12. 2010

Вклучен дел од транспортни дозволи во
системот

Носител:
-МФ-Царинска
управа
Соработувачки:
-Министерството за
транспорт и врски

- финанискси
средства
- ИТ експерти

Навремена координација и
усогласување,

s

Изработка и вклучување на
други лиценци и сертификати
кои не беа опфатени во првата
фаза

31 12 2011

Вклучување на други дозволи согласно
потребата наодредени институции

Носител:
-МФ-Царинска
управа
Соработувачки:
Институции
корисници на
системот

- ИТ експерти

-Навремена коордианција и
усогласување
- експертска подршка

и

Надградба на софтерот
“TRАCЕS-like” за гранична
ветеринарна инспекција
и негово поврзување со
софтверот за ИГУ и EXIM

30.06.2010

Остварување на координација, размена
на податоци и информации меѓу
институцииите кои имаат надлежности
во системот за ИГУ, прекуграничната
соработка и спроведување на
квалитетна анализа на ризик

Носител:
Министерство за
земјоделство,
шумарство и
водостопанство
Соработувачки:

-

-

Министерство за
финансии –
Царинска управа

-

НКЦГУ

- ИТ експерти

- Соработка со Царинска
управа и НКЦГУ
- Ненавремено извршување
на работите од страна на
изведувачите;
- експертска подршка
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НАЦИОНАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН
ЗА РАЗВОЈ НА ВОСПОСТАВЕНИОТ СИСТЕМ НА ИНТЕГРИРАНО ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ

V СТРАТЕГИСКА ЦЕЛ: ПРЕКУГРАНИЧНА И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА
1. АКТИВНОСТ: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПОТПИШАНИТЕ МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ И
МЕМОРАДУМИ ЗА СОРАБОТКА
Под-активности

а.

Имплементација на
потпишаните меѓународни
договори и протоколи и
јакнење на прекуграничната,
регионалната и соработката
со земјите од ЕУ

Таргет
датум
континуирано

Индикатори на остварување

Потпишаните договори обезбедуваат
основа за интензивна и ефикасна
меѓународна соработка

Носител и
соработувачки
министерства
Носители:
-

МВР

-

МФ, Царинска
Управа

-

МЗШВ

-

МТиВ

НКЦГУ
во координација со
НКИГУ

ТАРГЕТ ДАТУМ: КОНТИНУИРАНО

Потребни
ресурси
Човечки ресурси,
матерјални и
технички
средства

Ризици&Условености

-недостиг на активна
соработка меѓу
инволвираните страни
-недостиг на
институционална подршка
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2. АКТИВНОСТ: ПОТПИШУВАЊЕ НА НОВИ МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ И МЕМОРАНДУМИ ЗА
СОРАБОТКА
Под-активности

Таргет
датум

Индикатори на остварување

Носител и
соработувачки
министерства

ТАРГЕТ ДАТУМ: 31.12.2010 ГОДИНА

Потребни
ресурси

Ризици&Условености

а

Потпишување на Меморандум
за разбирање со
регулаторното тело за
нуклеарна и радијациона
заштита на Република
Бугарија.

31.12.2010

Зајакнување на билатерална соработка
со Република Бугарија во областа на
радијационата сигурност

Носител: Министерство за
надворешни работи
Соработувачки: ДРС

Работна групи од
Дирекцијата за
радијациона
сигурност

недостиг на активна
соработка меѓу
инволвираните страни
-недостиг на
институционална подршка

б

Потпишување на Меморандум
за разбирање со
регулаторното тело за
нуклеарна и радијациона
заштита на Република
Албанија

31.12.2010

Зајакнување на билатерална соработка
со Република Албанија во областа на
радијационата сигурност

Носител: Министерство за
надворешни работи
Соработувачки: ДРС

Работна групи од
Дирекцијата за
радијациона
сигурност

недостиг на активна
соработка меѓу
инволвираните страни
-недостиг на
институционална подршка

в

Потпишување на Меморандум
за разбирање со
регулаторното тело за
нуклеарна и радијациона
заштита на Романија

31.12.2011

Зајакнување на билатерална соработка
со Романија во областа на радијационата
сигурност

Носител: Министерство за
надворешни работи
Соработувачки: ДРС

Работна групи од
Дирекцијата за
радијациона
сигурност

недостиг на активна
соработка меѓу
инволвираните страни
-недостиг на
институционална подршка

г

Потпишување на Меморандум
за разбирање со
регулаторното тело за
нуклеарна и радијациона
заштита на Црна Гора

31.12.2011

Зајакнување на билатерална соработка
со Црна Гора во областа на
радијационата сигурност

Носител: Министерство за
надворешни работи
Соработувачки: ДРС

Работна групи од
Дирекцијата за
радијациона
сигурност

недостиг на активна
соработка меѓу
инволвираните страни
-недостиг на
институционална подршка

