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Завршен настан на проект поддржан од ИПА 2008: 

''Техничка помош за имплементација на втората фаза 

на ТЕТРА и снабдување со дигитален радио полициски 

систем за комуникација '' 
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Говор на  
Амбасадорот Аиво Орав  
Шеф на Делегацијата на 
ЕУ  
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Почитувана Министерка Јанкуловска, 

Дами и господа,  

 
Задоволство ми е што денес заеднички го претставуваме 

проширениот комуникациски систем за Министерството за 

внатрешни работи, финансиран од ЕУ. 

 

Помошта обезбедена од Европската унија има за цел да ги 

подобри полициските стандарди и да ги направи 

полициските сили поефикасни и поодговорни. Реформите 

во полицијата е една од задачите што се со најголем 

предизвик, а кои една влада може да ги преземе на патот 

кон интеграција во ЕУ.   

 

Поради таа причина, Европската унија беше активно 

вклучена во поддршката на процесот на реформите во 

полицијата со обезбедување на техничка помош во 

согласност со стандардите на ЕУ и најдобрите практики, 

како и набавка на неопходната опрема.  

 

Идејата безбеден систем за национална дигитална радио 

комуникација е родена речиси пред десет години. Во 2004-

та, експертите на ЕУ извршија севкупна анализа на 

инструментите за комуникација, и врз основа на нивните 
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препораки, 20 гранични премини беа поврзани со 

комуникациската мрежа.    

 

Во следната фаза, ЕУ инвестираше 9 милиони евра за 

развој на национален систем за радио комуникација за 

полицијата, познат како фаза 1 на ТЕТРА проектот. 

Создавањето на широка национална јавна мрежа, 

составена од 38 базни станици, обезбедија сигурност и 

покривање, како и обезбеди подобрен внатрешна и меѓу-

агенциска соработка.  

 

Денес, ние ја одбележуваме успешната интеграција на 

постоечкиот систем на со новата опрема за втората фаза 

на ТЕТРА, во вредност од 5 милиони евра. Во рамките на 

овој проект, беа изградени 26 базни станици низ целата 

земја.  

 

ЕУ ќе продолжи со поддршка на Министерството за 

внатрешни работи во следниот финансиски циклус, 

финансирајќи ја третата фаза на ТЕТРА проектот со 4.5 

милиони евра. Значи, целокупната финансиска помош во 

овој сегмент од страна на ЕУ ќе достигне сума од 21 

милиони евра.   

 
На крај, би сакал исто така да нагласам дека заложбите на 

националните власти за унапредување на процесот е од 
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клучно значење. Имајќи ја во предвид претпристапната 

помош, Владата има активна улога во обликувањето на 

проектите во согласност со нејзините протреби. 

Сопственоста на процесот е гарант за долгорочно влијание 

и одржување на постигнатите резултати.  

 

Ви благодарам многу на вашето внимание.  


