Согледувања за реализацијата на активностите и показателите на активност од
Државната програма 2016-2019 во целина и по одделни области во рамки на
стратегиските цели
Пред да се пристапи кон осврт на секоја област поединечно, од утврдените 18 области
во рамки на петте стратегиски цели, треба да се истакне дека генералните согледувања во
однос на остварувањето на Државната програма 2016-2019, за периодот јануари 2016 декември 2017 година се дека активностите се со солидно темпо и степен на реализација.
Имено, од предвидените 74 активности како реализирани и активности кои се во тек на
реализација се 64% од активностите. Од нив целосно реализирани се 14 или 19%, во тек се 33
или 45%, не се реализирани 27 активности или 36% и нема активности за кои не е доставен
податок. Од предвидените 140 показатели на активност, реализирани се 44 или 31%, во тек се
33 или 24%, не се реализирани 63 или 45% и нема показатели на активност за кои не е
доставен податок.
Споредено со првата година од донесувањето на Државната програма 2016-2019, во
втората година има извесно поместување на процентот на реализација на активностите кои се
целосно реализирани и се во тек на реализација од 49% на 64%, што се должи на
реализацијата на активностите во првата стратегиска цел „Зајакнат институционален систем и
легислатива за превенција од корупцијата и судирот на интереси“ и четвртата стратегиска цел
„Зголемена вклученост на јавноста за борба против корупцијата и судирот на интереси“.
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА
АКТИВНОСТ ОД ДРЖАВНАТА ПРОГРАМА 2016-2019
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2

Доколку се има во предвид временската рамка за реализацијата на активностите
утврдени во Акциониот план на Државната програма 2016-2019, односно роковите за
отпочнување со реализација на активностите, може да се согледа дека од вкупниот број на
активности - 74, 55 активности или 74% се со рок на отпочнување со реализација во 2016 и
треба да се завршат во текот на наредните три години или да се следат континуирано. Од
вкупниот број на активности, 15 активности или 20% се со рок на отпочнување на
реализацијата во 2017 година, 4 активности или 6% се со рок на отпочнување со реализација
во текот на 2018 година и нема активности кои треба да започнат во 2019 година.
Во втората година од донесувањето на Државната програма 2016-2019 има
позначителни промени во реализацијата на активностите кои требале да започнат со
реализација во 2016 година и мала промена во реализацијата на активностите со рок на
отпочнување во 2017 година. Не е започната реализација на активностите кои треба да
започнат со реализација во 2018 година.
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Стратегиска цел 1: ЗАЈАКНАТ ИНСТИТУЦИОНАЛЕН СИСТЕМ И ЛЕГИСЛАТИВА
ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД КОРУПЦИЈАТА И СУДИРОТ НА ИНТЕРЕСИ
Превенцијата како спречување на штетните последици пред истите да настанат, преку
активности што ги утврдуваат ризиците и ја елиминираат можноста за појава на корупцијата и
судирот на интереси, секогаш треба да биде ставена пред репресивното делување, во сите
области. Ефикасната превенција значи и зајакнување на институционалната и нормативната
рамка за борба против корупцијата и судирот на интереси.
Во оваа стратегиска цел се опфатени 7 (седум) области:
1.1 Интегритет и етика во институциите на сите нивоа
1.2 Јавни набавки, концесии и јавно-приватно партнерство
1.3 Изборен процес, финансирање на политички партии и изборни кампањи
1.4 Слободен пристап до информации од јавен карактер
1.5 Имотна состојба и судир на интереси
1.6 Антикорупциска проверка на легислативата
1.7 Лобирање
Во оваа стратегиска цел предвидени се вкупно 30 (триесет) активности .
I.Во првата година (период јануари 2016-декември 2016 година) од вкупно
предвидените 30 активности во овaa стратегиска цел, реализирани се 5 или 17%, во тек се 7
или 23%, не се реализирани 18 активности или 60% и нема активности за кои не е доставен
податок.
II.Во втората година (период јануари 2016-декември 2017 година) од вкупно
предвидените 30 активности во овaa стратегиска цел, реализирани се 9 или 30%, во тек се
11 или 37%, не се реализирани 10 активности или 33% и нема активности за кои не е доставен
податок.
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ ОД СТРАТЕГИСКА ЦЕЛ 1: ЗАЈАКНАТ
ИНСТИТУЦИОНАЛЕН СИСТЕМ И ЛЕГИСЛАТИВА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД КОРУПЦИЈАТА И СУДИРОТ
НА ИНТЕРЕСИ - ПО ОБЛАСТИ
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Може да се забележи дека во втората година од остварувањето на Државната
програма 2016-2019 постои одреден напредок во реализацијата на активностите во областите
„Интегритет и етика во институциите на сите нивоа“, „Јавни набавки, концесии и јавноприватно партнерство“, Слободен пристап до информации од јавен карактер“ и
„Антикорупциска проверка на легислативата“.
Нема промени во реализацијата на активностите во областите „Изборен процес,
финансирање на политички партии и изборни кампањи“, „Имотна состојба и судир на
интереси“ и „Лобирање“.
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1.1. ОБЛАСТ: ИНТЕГРИТЕТ И ЕТИКА ВО ИНСТИТУЦИИТЕ НА СИТЕ НИВОА
Оправданост: Евидентна е потребата од зајакнување на системот на интегритет на
институциите и професиите, што значи зајакнување на системот на политики, стандарди и
процедури воспоставени од институциите, односно правните лица, заради зголемување на
нивната отпорност кон корупција и намалување на ризикот од коруптивното однесување, со
што би се обезбедила независност, професионалност и етичност во извршувањето на
надлежностите утврдени со закон.
Во оваа област предвидени се вкупно 5 конкретни активности и 8 показатели на
активност за надминување на утврдените слабости и ризици за појава на корупција и судир на
интереси.
Надлежни институции за реализација на активностите од оваа област се 3 и тоа:
Министерство за правда, Државна комисија за спречување на корупцијата и
Министерство за информатичко општество и администрација .
Во наведениот извештаен период за следење на реализацијата на активностите,
податоци доставиле 3 надлежни институции или 100% од вкупниот број надлежни
институции.
I.Во првата година (период јануари 2016-декември 2016 година) од предвидените 5
активности во овaa област:
-реализирани се 0 или 0%
-нереализирани се 4 или 80%
-во тек е 1 или 20%
-не е доставен податок за 0 или 0%
II.Во втората година (период јануари 2016-декември 2017 година) од предвидените 5
активности во овaa област:

-реализирани се 0 или 0%
-нереализирани се 2 или 40%
-во тек се 3 или 60%
-не е доставен податок за 0 или 0%
Од предвидените 8 показатели на активност во овaa област:
-реализирани се 0 или 0%
-нереализирани се 5 или 62%
-во тек се 3 или 38%
-не е доставен податок за 0 или 0%
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА АКТИВНОСТ
ОБЛАСТ: ИНТЕГРИТЕТ И ЕТИКА ВО ИНСТИТУЦИИТЕ НА СИТЕ НИВОА

НЕРЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
1. Активност 2. Донесување на насоки за системот на интегритетот(Временска рамка: 2017)
Показател на активност 1. Изменета регулатива; Статус на реализација - Не;
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата,
Показател на активност 2. Донесени насоки; Статус на реализација - Не;
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата,
Забелешка: Нема измена на регулативата и не се донесени насоки за ситемот на интегритет. Не е
сигурно дали имплементацијата на интегритетот во институциите ќе се реализира преку законско
регулирање на интегритетот или само преку поттикнување на самите институции за воведување и
имплементација на политиката на интегритет.
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2.

Активност

3.

Развивање

на

Методологија

за

следење

на

системот

на

интегритет(Временска рамка: 2018)
Показател на активност 1. Развиена Методологија; Статус на реализација - Не;
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата,
Показател на активност 2. Извештај за степенот на имплементација на
системот на интегритет; Статус на реализација - Не; Надлежни институции: Државна комисија
за спречување на корупцијата,
Забелешка: Реализацијата на оваа активност е во зависност од реализацијата на активност 1 и 2. Во
согласност со утврдениот рок за отпочнување на реализација, оваа активност треба да започне со
реализација во текот на 2018 година.

АКТИВНОСТИ ВО ТЕК
1. Активност 1. Развивање и утврдување на концепт на интегритет(Временска рамка: 2016)
Показател на активност 1. Донесен концепт на интегритет, кој во основа би
содржел: 1.1 Етички кодекси – специфични за одредени институции; 1.2 Стандарди и
процедури во работењето; 1.3 Проценка на ризици за корупција; 1.4 Политика на интегритет;
1.5 Внатрешни контроли; 1.6 Обуки; 1.7 Внатрешни канали за пријавување; 1.8 Менаџирање со
судирот на интереси; 1.9 Извештајност; Статус на реализација - Во тек; Надлежни институции:
Државна комисија за спречување на корупцијата,
Забелешка: Во рамките на концептот на интегритет е утврдена политиката на интегритет која веќе ја
имаат потпишано 47 општини и 1 министерство. Исто така изработен е и водич за проценка на ризици,
како дополнителна алатка на прирачниците за проценка на ризици во рамки на јавната внатрешна
финансиска контрола. Во овој водич се разработени индикатори за проценка на ризиците од корупција
и судир на интереси. Во периодот ноември-декември 2017 година со поддршка на ОБСЕ мисијата во
Скопје одржани се шест работилници за интегритет, транспарентност и отчетност на локално ниво со
опфат на сите единици на локална самоуправа. Се очекува во наредниот период (2018) политиката на
интегритет да ја потпишат и останатите општини, а потоа и другите органи.

2. Активност 4. Изготвување на Преглед на прописи што содржат основи за донесување
дискрециони одлуки(Временска рамка: 2017)
Показател на активност 1. Изготвен преглед; Статус на реализација-Во тек;
Надлежни институции: Министерство за информатичко општество и администрација,
3. Активност 5. Анализа на дискреционите овластувања во сите сегменти во системот на
власта(Временска рамка: 2017-2019)
Показател на активност 1. Спроведена анализа; Статус на реализација-Во тек;
Надлежни институции: Министерство за правда, Државна комисија за спречување на
корупцијата,
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Показател на активност 2. Имплементирани препораките од анализата; Статус
на реализација - Не; Надлежни институции: Министерство за правда, Државна комисија за
спречување на корупцијата,
Забелешка за активностите 4 и 5:
Според податоците добиени од МИОА во текот на 2017 година започнат е процес на анализа и
утврдување на прописи што содржат дискрециони овластувања, со цел зајакнување на системот на
интегритет на институциите и професиите. Во претстојниот период се очекува да се утврдат прописите
и прегледот да биде доставен до ДКСК. Министерството за правда информира дека основа за
започнување со спроведувањето на анализата е активноста 4. „Изготвување на преглед на прописи што
содржат основи за донесување дискрециони одлуки“, која активност е во надлежност на МИОА. По
спроведувањето на активноста 4 ќе се пристапи кон спроведувањето на анализата, во соработка со
ДКСК. ДКСК во месец јануари 2017 година формираше работна група за спроведување на анализа на
дискреционите овластувања на носителите на јавни функции, во која покрај претставници на ДКСК,
вклучи и претставници на релевантните органи и институции – Министерството за правда, Генералниот
секретаријат на Владата на Република Македонија, Секретаријатот за законодавство, Министерството
за информатичко општество и администрација, Агенцијата за администрација и Граѓанската
организација – Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС). Во текот на спроведувањето на
ТАИЕКС Експертска мисија, а заради организирано и воедначено спроведување на анализата,
подготвена е Методологија за спроведување на анализа на дискреционите овластувања, која ги
дефинира: Процесот на спроведување на анализата на постојните закони и подзаконски акти кои
утврдуваат и пропишуваат овластувања на носителите на јавни функции; Показателите за тоа како да
се изврши проценка на законите и подзаконските акти; Улогата на органите на државната управа и на
нивните работни групи; Структурата на извештаите кои се изготвуваат и доставуваат во рамки на
процесот на спроведување на анализата; и Улогата на ДКСК во процесот на спроведување на анализата
на дискреционите овластувања. Со унифицираниот прашалник, кој е составен дел на методологијата, се
обезбедува воедначеното спроведување на самопроценката на законите и подзаконските акти од
надлежност на секој државен орган. Владата на РМ на Дваесет и седмата седница одржана на
12.09.2017 година, под точка 18, го разгледа текстот на Информацијата за активностите за
спроведување анализа на дискреционите овластувања на носителите на јавни функции и го усвои со
следните заклучоци: ја прифати Методологијата за спроведување на анализа на дискреционите
овластувања на носителите на јавни функции; го задолжи Генералниот секретаријат на Владата на РМ
во рок од 5 дена да ја достави Методологијата до сите органи наведени во листата приложена кон
Информацијата; ги задолжи сите органи на државната управа наведени во листата во најкраток можен
рок да формираат работни групи за самопроценка и за тоа да ја известат ДКСК со податоци за
координаторот на работната група; ги задолжи сите органи на државната управа наведени во листата
спроведувањето на самопроценката на постојните закони и подзаконски акти со кои се утврдени и
пропишани нивните законски надлежности да го вршат согласно со Методологијата, а изготвените
извештаи од самопроценките со пополнет прашалник да ги достават до ДКСК. До ДКСК доставени се
извештаи за самопроценка со пополнети прашалници од 43 институции, согласно со Листата на
органите на државната управа. Изготвена е информација за досега спроведените активности за
анализа на дискреционите овластувања со наоди и заклучоци. Процесот за анализа на дискреционите
овластувања останува отворен, имајќи предвид дека една од препораките е потребата од користењето
на Методологијата за спроведување на анализата на дискреционите овластувања од органите на
државната како и препораката ДКСК во своето постапување да ги користи добиените материјали од
органите од спроведените самопроценки.
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1.2. ОБЛАСТ: ЈАВНИ НАБАВКИ, КОНЦЕСИИ И ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
Оправданост: Неодходно е континуирано унапредување на системот за јавни набавки,
врз основа на принципите на транспарентност, конкурентност, отчетност и доследно
спроведување на процедурите во постапките за јавните набавки, сe со цел зголемување на
ефикасноста во превенцијата на корупцијата и судирот на интереси. И покрај континуираното
унапредување на Законот за јавни набавки, останува потребата од подигање на интегритетот
во јавните набавки. Исто така, евидентна е потребата од подобрување на контролните
механизми за следење на реализацијата на склучените договори за јавни набавки преку
зајакнување на капацитетите на ДЗР, обезбедување поголема отвореност и вклученост на
јавноста при донесување на плановите за јавните набавки и нивните измени и дополнувања,
како и зајакнување на надзорот и мониторингот во спроведувањето на постапките за
концесии и јавно-приватно партнерство.
Во оваа област предвидени се вкупно 5 конкретни активности и 18 показатели на
активност за надминување на утврдените слабости и ризици за појава на корупција и судир на
интереси.
Надлежни институции за реализација на активностите од оваа област се 4 и тоа:
Министерство за финансии, Министерство за економија, Биро за јавни набавки и
Државен завод за ревизија.
Во наведениот извештаен период за следење на реализацијата на активностите,
податоци доставиле 4 надлежни институции или 100% од вкупниот број надлежни
институции.
I.Во првата година (период јануари 2016-декември 2016 година) од предвидените 5
активности во овaa област:
-реализирани се 0 или 0%
-нереализирани се 4 или 80%
-во тек е 1 или 20%
-не е доставен податок за 0 или 0%
II.Во втората година (период јануари 2016-декември 2017 година) од предвидените 5
активности во овaa област:

-реализирани се 2 или 40%
-нереализирани се 1 или 20%
-во тек се 2 или 40%
-не е доставен податок за 0 или 0%
Од предвидените 18 показатели на активност во овaa област:
-реализирани се 8 или 44%
-нереализирани се 9 или 50%
-во тек се 1 или 6%
-не е доставен податок за 0 или 0%
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА АКТИВНОСТ
ОБЛАСТ: ЈАВНИ НАБАВКИ, КОНЦЕСИИ И ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ

1. Активност 3. Преиспитување на казнената политика во областа на јавните набавки и
утврдување на одговорноста на сторителите(Временска рамка: 2016-2017)
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Показател на активност 1. Изготвена анализа; Статус на реализација - Да;
Надлежни институции: Министерство за финансии,
Показател на активност 2. Организирани стручни јавни дебати; Статус на
реализација - Да; Надлежни институции: Министерство за финансии,
Показател на активност 3. Имплеменирани препораки од анализата; Статус на
реализација - Да; Надлежни институции: Министерство за финансии,
Забелешка: Во согласност со податоците добиени од страна на надлежната институција, изготвена е
анализа на Законот за јавните набавки (врз основа на проценка на Сигма, извештај на ДЗР)
организирани се стручни јавни дебати во соработка со Центарот за граѓански комуникации

и

имплементирани се препораките од анализата. Донесен е Законот за изменување на законот за јавните
набавки во ноември 2017 година. („Сл.весник на РМ“ бр. 165/2017 од 16.11.2017 година)

2. Активност 4. Постапување по препораките од спроведени ревизии од областа на јавните
набавки(Временска рамка: 2016)
Показател на активност 1. Поведени постапки по однос на спроведени ревизии;
Статус на реализација - Да; Надлежни институции: Државен завод за ревизија,
Забелешка: Во согласност со податоците добиени од страна на надлежната институција
конечни резултати ќе бидат прикажани во годишниот извештај за работењето на ДЗР.

НЕРЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ

1. Активност 2. Усогласување на Планот за јавни набавки со реалните потреби на
институцијата врз основа на програмата на договрниот орган (Временска рамка: 2016)
Показател на активност 1. Спроведена претходна анализа заради усогласување
на Планот за јавни набавки со реалните потреби; Статус на реализација - Не; Надлежни
институции: Министерство за финансии, Биро за јавни набавки,

Показател на активност 2. Спроведено истражување/анкетирање за потребите
на набавки особено во ЕЛС; Статус на реализација - Не; Надлежни институции: Министерство
за финансии, Биро за јавни набавки,
Показател на активност 3. Спроведување на ревизија на успешноста/
целисходноста од набавката; Статус на реализација - Не; Надлежни институции:
Министерство за финансии, Биро за јавни набавки,
Показател на активност 4. Донесени процедури за утврдување на
оправданоста на јавните набавки; Статус на реализација - Не; Надлежни институции:
Министерство за финансии, Биро за јавни набавки,
Забелешка: Во согласност со податоците добиени од страна на надлежната институција- Министерство
за финансии, не е реализиран ниту еден показател на активност (нема податоци), со образложение дека
во однос на Показател на активност 4. „Донесени процедури за утврдување на оправданоста на јавните
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набавки“ треба да одговори секоја институција поединечно. Бирото за јавни набавки посочува дека
утврдените показатели на активност не се предлог на Бирото за јавни набавки и истото не e надлежно
за известување.

АКТИВНОСТИ ВО ТЕК
1. Активност 1. Измени и дополнувања на Законот за јавни набавки(Временска рамка: 20162017)
Показател на активност 1. Изготвена анализа; Статус на реализација - Да;
Надлежни институции: Министерство за финансии,
Показател на активност 2. Организирани стручни јавни дебати; Статус на
реализација - Да; Надлежни институции: Министерство за финансии,
Показател на активност 3. Имплементирање на препораките од анализата;
Статус на реализација - Да; Надлежни институции: Министерство за финансии,
Показател на активност 4. Проширени надлежности на БЈН; Статус на
реализација - Не; Надлежни институции: Министерство за финансии,
Показател на активност 5. Пропишана обврска за задолжително објавување на
Плановите за јавни набавки и Измените и дополнувањата на плановите на веб страницата на
договорните органи; Статус на реализација - Не; Надлежни институции: Министерство за
финансии,
Показател на активност 6. Пропишани ограничувања за менување на
Плановите за јавни набавки; Статус на реализација - Не; Надлежни институции: Министерство
за финансии,
Показател на активност 7. Пропишана задолжителна обврска за објавување на
вкупната вредност на договорот (основен договор со Анекси); Статус на реализација - Да;
Надлежни институции: Министерство за финансии,
Показател на активност 8. Да се зајакнат критериумите за избор на стручните
лица во Советот за јавни набавки; Статус на реализација - Не; Надлежни институции:
Министерство за финансии,
Забелешка: Во согласност со податоците добиени од страна на надлежната институција, изготвена е
анализа на Законот за јавните набавки (врз основа на проценка на Сигма, извештај на ДЗР)
организирани се стручни јавни дебати во соработка со Центарот за граѓански комуникации

и

имплементирани се препораките од анализата. Донесен е Законот за изменување на законот за јавните
набавки во ноември 2017 година. („Сл.весник на РМ“ бр. 165/2017 од 16.11.2017 година).
Со измената на законот не се опфатени насоките утврдени во показателите на активност 4 и 5, а во
однос на показателите на активност 6 и 7, се наведува дека е неприменливо во пракса. Обврската за
објавување на вкупната вредност на договорот (основен договор со Анекси) утврдена е со заклучок на
Владата на РМ.
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2. Активност 5. Анализа на Законот за концесии и јавно приватно партнерство заради
преиспитување на системот на мониторинг на постапките за доделување на концесии и ЈПП и
зајакнување на надзор врз спроведувањето на концесиите(Временска рамка: 2016)
Показател на активност 1. Извршена анализа; Статус на реализација – Во тек;
Надлежни институции: Министерство за економија,
Показател на активност 2. Имплементирани препораки; Статус на реализација Не; Надлежни институции: Министерство за економија,
Забелешка: Во согласност со податоците добиени од страна на надлежната институција во тек е
изготвување на Закон за изменување и дополнување на законот, во насока на транспонирање на новата
Директива за концесии на ЕУ.

1.3. ОБЛАСТ: ИЗБОРЕН ПРОЦЕС, ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ И
ИЗБОРНИ КАМПАЊИ
Оправданост: Забележан е напредок во зголемувањето на транспарентноста и
отчетноста на изворите, начинот на стекнување и на трошење од страна на политичките
партии, како и во обезбедувањето поефикасен контролен систем што презема поконкретни
мерки за санкционирање на оние што ги повредиле правилата. Подигнат е степенот на
извештајност и на надзор врз финансиите во оваа сфера, што во практичната примена покажа
дека измените се направени во вистинска насока, но дека е нужно натамошно подобрување на
оваа регулатива токму затоа што практичната примена покажа слабости и недоречености.
Во оваа област предвидени се вкупно 5 конкретни активности и 10 показатели на
активност за надминување на утврдените слабости и ризици за појава на корупција и судир на
интереси.
Надлежни институции за реализација на активностите од оваа област се 5 и тоа:
Министерство за правда, Државна комисија за спречување на корупцијата,
Министерство за финансии, Државна Изборна Комисија и Државен завод за ревизија .
Во наведениот извештаен период за следење на реализацијата на активностите,
податоци доставиле 5 надлежни институции или 100% од вкупниот број надлежни
институции.
I.Во првата година (период јануари 2016-декември 2016 година) од предвидените 5
активности во овaa област:
-реализирани се 0 или 0%
-нереализирани се 2 или 40%
-во тек се 3 или 60%
-не е доставен податок за 0 или 0%
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II.Во втората година (период јануари 2016-декември 2017 година) од предвидените 5
активности во овaa област:

-реализирани се 0 или 0%
-нереализирани се 2 или 40%
-во тек се 3 или 60%
-не е доставен податок за 0 или 0%
Од предвидените 10 показатели на активност во овaa област:
-реализирани се 3 или 30%
-нереализирани се 4 или 40%
-во тек се 3 или 30%
-не е доставен податок за 0 или 0%

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА АКТИВНОСТ
ОБЛАСТ: ИЗБОРЕН ПРОЦЕС, ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ И ИЗБОРНИ КАМПАЊИ
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НЕРЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
1. Активност 1. Измена на Законот за политички партии и на Законот за финансирање на
политички партии во насока на зголемување на транспарентноста, отчетноста и одговорноста
на политичките партии(Временска рамка: 2017-2018)
Показател на активност 1. Изменети закони во насока на задолжително
креирана и редовно ажурирана веб страница за секоја регистрирана политичка партија со: 1.1
Јавно достапни информации за седиштето, основачот и овластениот сметководител на
политичката партија; 1.2 Јасно дефиниран начинот на јавно објавување на изворите на
стекнување и начинот на трошење на финансиските средства на партиите (финансиски
извештај, регистар за донации , извештај за донации и годишна завршна сметка); Статус на
реализација - Не; Надлежни институции: Министерство за правда,
Забелешка: Во однос на образложението за реализацијата на оваа активност од страна на
надлежната институција се наведува дека согласно постојните законски одредби утврден е
начинот на јавно објавување на изворите на стекнување и начинот на трошење на
финансиските средства на партиите (финансиски извештај, регистар за донации, извештај за
донации и годишна завршна сметка).
Нема Измена на Законот за политички партии и на Законот за финансирање на политички партии, во
насоките утврдени во активноста.

2. Активност 3. Изработка и донесување на прирачник за едукација на политичките партии
односно лицата кои ги изработуваат финансиските извештаи за правилно пополнување на
истите(Временска рамка: 2016)
Показател на активност 1. Изработен и донесен прирачник; Статус на
реализација - Не; Надлежни институции: Министерство за финансии,
Забелешка: Од страна на надлежната институција во однос на оваа активност се укажува дека
составен дел на Правилникот за образецот за финансиските извештаи за приходите и
расходите за изборната кампања е Упатството за начинот на пополнување на финансиските
извештаи за приходите и расходите на трансакциска сметка за изборна кампања. Во
Упатството детално е уреден начинот на пополнување на образецот, поради што се смета дека
не е потребна изработка на посебен прирачник за едукација на лицата кои ги изработуваат
финансиските извештаи.

АКТИВНОСТИ ВО ТЕК
1. Активност 2. Усогласување на подзаконски акт за образецот за годишниот финансиски
извештај на политичките партии и за финансискиот извештај за приходи и расходи за
изборната кампања(Временска рамка: 2016)
Показател на активност 1. Изменети и дополнети постојните подзаконски акти;
Статус на реализација - Не; Надлежни институции: Министерство за финансии,
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Показател на активност 2. Изработка на подзаконски акт за формата и
содржината на спецификацијата на трошоците (за финансискиот извештај за приходи и
расходи на жиро сметката за изборна кампања); Статус на реализација - Да; Надлежни
институции: Министерство за финансии,
Забелешка: Од страна на надлежната институција се наведува дека во однос на Правилникот
за образецот, формата, содржината и начинот на водење на годишниот финансиски извештај
за политичките партии, не произлегува законска обврска за негова измена заради
усогласување. Донесен е Правилник за образецот за финансиските извештаи за приходите и
расходите за изборната кампања, со кој се врши усогласување со Изборниот законик. („Сл.
весник на РМ“ бр.121/2017)

2. Активност 4. Јакнење на интегритетот и подигање на свеста на политичките
партии(Временска рамка: 2016)
Показател на активност 1. Изработен водич за интегритет за политичките
партии; Статус на реализација - Не; Надлежни институции: Министерство за правда, Државна
комисија за спречување на корупцијата, Државна Изборна Комисија, Државен завод за
ревизија,
Показател на активност 2. Спроведени работилници за интегритет; Статус на
реализација - Во тек; Надлежни институции: Министерство за правда, Државна комисија за
спречување на корупцијата, Државна Изборна Комисија, Државен завод за ревизија,
Забелешка: Активноста во насока на донесување на посебен водич за интегритет на
политичките партии не е реализирана. Во рамките на ИПА 2010 Твининг проектот „Поддршка
за ефикасна превенција и борба против корупцијата“, под компонента 7 изготвени се и
објавени Прирачник за ревизија на регуларност на финансискиот извештај за изборната
кампања и Прирачник за ревизија на регуларност на политичките партии. Во рамки на
компонента 3 од истиот проект, спроведени се семинари на тема интегритет за членови на
Собранието на Република Македонија.

3. Активност 5. Следење на имплементацијата на изборното законодавство во делот на
финансирање на изборната кампања(Временска рамка: 2016)
Показател на активност 1. Операционализација на Меморандумот за соработка
склучен меѓу ДКСК, ДЗР и ДИК заради разграничување и остварување на надлежностите на
институциите за време на изборниот процес; Статус на реализација - Да; Надлежни
институции: Министерство за правда, Државна комисија за спречување на корупцијата,
Државна Изборна Комисија, Државен завод за ревизија,
Показател на активност 2. Превземени конкретни мерки по констатирани
неправилности и прекршувања на изборниот процес; Статус на реализација - Во тек;
Надлежни институции: Министерство за правда, Државна комисија за спречување на
корупцијата, Државна Изборна Комисија, Државен завод за ревизија,
Показател на активност 3. Превземени конкретни мерки по констатирани
неправилности по извршена ревизија на финансиските извештаи на сите учесници во
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изборната кампања од страна на ДЗР; Статус на реализација - Да; Надлежни институции:
Министерство за правда, Државна комисија за спречување на корупцијата, Државна Изборна
Комисија, Државен завод за ревизија,
Показател на активност 4. Спроведени истражувања за имплементација на
изборното законодавство; Статус на реализација - Во тек; Надлежни институции:
Министерство за правда, Државна комисија за спречување на корупцијата, Државна Изборна
Комисија, Државен завод за ревизија,
Забелешка: Соработката меѓу институциите се одвива тековно во секој изборен циклус во
согласност со надлежностите на секоја институција, Меморандумот за соработка и член 85 од
Изборниот законик. Во тек е координација на поднесувањето на финансиските извештаи меѓу
ДЗР, ДИК и ДКСК, а потоа ќе следи и ревизија од страна на ДЗР.
Досега ДЗР има поднесено предлози до ДИК за запирање на исплата на надоместокот за
трошоци за изборна кампања за последните локални избори и нема констатирано
неправилности за кои е поведена прекршочна или друга постапка согласно Изборниот
законик. Со секоја ревизија за одредени неусогласености ДЗР утврдува системски слабости и
предлага мерки за нивно надминување.
Во рамки на компонентата 7 од ИПА 2010 Твининг проектот „Поддршка за ефикасна
превенција и борба против корупцијата“, спроведена е анализа на регулаторната рамка,
антикорупциската политика и меѓуинституционалната соработка во областа финансирање на
политички партии и изборни кампањи, со препораки.

1.4. ОБЛАСТ: СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
Оправданост: Слободниот пристап до јавни информации се смета како една од
најефикасните антикорупциски алатки во модерните општества. Сите чекори кон поголема
јавност и транспарентност на работењето на јавните институции, сами по себе, го стеснуваат
просторот и можностите за коруптивно однесување. Законот за слободен пристап до
информации од јавен карактер, како темел за остварување на правото за пристап до
информациите, ја бележи својата деветта година од примената. Недоследната примена на
Законот, проследена со затвореноста на институциите и ограничената транспарентност, го
лимитираат протекот на информации. Сето тоа го ограничува користењето на правото за
слободен пристап до јавни информации како антикорупциска алатка. Анализата на Законот за
слободен пристап до информации од јавен карактер и препораките за негова измена се
мерките во оваа област преку кои се очекува негово ефикасно имплементирање во
практиката. Усогласување на Законот со европските стандарди, проактивна транспарентност
од страна на имателите на информации, постојан мониторинг на примената и спроведувањето
на Законот од страна на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до
информациите од јавен карактер, надлежност на Комисијата да го поттикне спроведувањето
на Законот преку иницирање постапки и изрекување санкции, како и обезбедување заштита
на имателите на информации од злоупотреба, се дел од препораките што се во насока на
измена на Законот.
Во оваа област предвидена е 1 конкретнa активност и 2 показатели на активност за
надминување на утврдените слабости и ризици за појава на корупција и судир на интереси.
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Надлежни институции за реализација на активностите од оваа област се 2 и тоа:
Министерство за правда и Комисија за заштита на правото за слободен пристап до
информациите од јавен карактер.
Во наведениот извештаен период за следење на реализацијата на активностите,
податоци доставиле 2 надлежни институции или 100% од вкупниот број надлежни
институции.
I.Во првата година (период јануари 2016-декември 2016 година) од предвидената 1
активност во овaa област:
-реализирани се 0 или 0%
-нереализирана е 1 или 100%
-во тек се 0 или 0%
-не е доставен податок за 0 или 0%
II.Во втората година (период јануари 2016-декември 2017 година) од предвидената 1
активност во овaa област:

-реализирани се 0 или 0%
-нереализирани се 0 или 0%
-во тек е 1 или 100%
-не е доставен податок за 0 или 0%
Од предвидените 2 показатели на активност во овaa област:
-реализирани се 0 или 0%
-нереализирани се 1 или 50%
-во тек се 1 или 50%
-не е доставен податок за 0 или 0%

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА АКТИВНОСТ
ОБЛАСТ: СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
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АКТИВОСТИ ВО ТЕК

1. Активност 1. Измена и дополнување на Законот за слободен пристап до информации од
јавен карактер(Временска рамка: 2017)
Показател на активност 1. Спроведена анализа на законот со препораки за
измена; Статус на реализација - Во тек; Надлежни институции: Министерство за правда,
Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер,
Показател на активност 2. Изменет закон; Статус на реализација - Не;
Надлежни институции: Министерство за правда, Комисија за заштита на правото за слободен
пристап до информациите од јавен карактер,
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Забелешка: Во однос на образложението за реализацијата на оваа активност од страна на надлежната
институција Министерство за правда се наведува дека е формирана работна група за анализа на
усогласеноста на законот со Конвенцијата на Советот на Европа за пристап до јавни документи и
утврдување на националните законски услови за пристапување кон конвенцијата. Министерството за
правда заедно со Министерството за информатичко општество и администрација и Министерот без
ресор задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност во Владата на Република Македонија,
организира јавна дискусија за можни измени на Законот за слободен пристап до информации од јавен
карактер. Јавната дискусија е одржана на 19 декември 2017 година.
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер
информира дека Комисијата на 195-та седница одржана на 21.12.2017 година, има донесено одлука за
формирање на Работна група за изготвување на предлози за измена и дополнување на Законот за
слободен пристап до информации од јавен карактер.

1.5. ОБЛАСТ: ИМОТНА СОСТОЈБА И СУДИР НА ИНТЕРЕСИ
Оправданост: Со цел зголемена ефикасност во превенцијата и репресијата на
корупцијата и судирот на интереси неопходно е да се подобри евидентирањето и следењето
на имотната состојба и судирот на интереси на службените лица во единствен закон за
спречување корупцијата и судирот на интереси, со: Воведена обврска за електронско
поднесување на Образец за имотна состојба и интереси (ОИСИ); Воведена годишна обврска
за пријавување на имотна состојба и интереси; Прецизирање на службено лице, блиско лице
(член на семејство); Дефинирани поими за кумулација на функции, кронизам, непотизам;
Утврдување што претставува подвижен имот од поголема вредност; Зајакнат режим на
санкции и мерки во однос на неподнесување на ОИСИ; Објавување на податоците од ОИСИ
на веб страницата на ДКСК; Ограничување на поднесување на ОИСИ само до ДКСК; Воведена
обврска за пријавување промени во имотната состојба и интереси – минимум 1 година по
престанок на функција; и Зголемени надлежности на ДКСК во однос на проверка и следење
на имотната состојба.
Во оваа област предвидени се вкупно 7 конкретни активности и 11 показатели на
активност за надминување на утврдените слабости и ризици за појава на корупција и судир на
интереси.
Надлежни институции за реализација на активностите од оваа област се 2 и тоа:
Министерство за правда и Државна комисија за спречување на корупцијата.
Во наведениот извештаен период за следење на реализацијата на активностите,
податоци доставиле 2 надлежни институции или 100% од вкупниот број надлежни
институции.

I.Во првата година (период јануари 2016-декември 2016 година) од предвидените 7
активности во овaa област:
-реализирани се 3 или 43%
-нереализирани се 2 или 28.5%
-во тек се 2 или 28.5%
-не е доставен податок за 0 или 0%
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II.Во втората година (период јануари 2016-декември 2017 година) од предвидените 7
активности во овaa област:
-реализирани се 3 или 43%
-нереализирани се 2 или 28.5%
-во тек се 2 или 28.5%
-не е доставен податок за 0 или 0%
Од предвидените 11 показатели на активност во овaa област:
-реализирани се 6 или 55%
-нереализирани се 3 или 27%
-во тек се 2 или 18%
-не е доставен податок за 0 или 0%

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА АКТИВНОСТ
ОБЛАСТ: ИМОТНА СОСТОЈБА И СУДИР НА ИНТЕРЕСИ
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РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
1. Активност 1. Утврдување листа на службени лица кои имаат обврска да доставуваат
анкетен лист и изјава за интереси(Временска рамка: 2016)
Показател на активност 1. Софтверско решение; Статус на реализација - Да;
Надлежни институции: Министерство за правда, Државна комисија за спречување на
корупцијата,
Показател на активност 2. Регистар на избрани и именувани лица; Статус на
реализација - Да; Надлежни институции: Министерство за правда, Државна комисија за
спречување на корупцијата,
2. Активност 4. Воспоставување и развивање на Регистар за избрани и именувани
лица(Временска рамка: 2016)
Показател на активност 1. Креирано софтверско решение; Статус на
реализација - Да; Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата,
Забелешка за активност 1 и 4: Со донесувањето на Законот за изменување и дополнување на
Законот за спречување на корупцијата (Сл. весник на РМ, бр.97/15), воведен е Регистар на
избрани и именувани лица. Во рамки на компонентата 6 од ИПА 2010 Твининг проектот
„Поддршка за ефикасна превенција и борба против корупцијата“ изготвено е и ставено во
употреба софтверско решение за регистар за избрани и именувани лица. Во месец јули 2016
година е воспоставен регистарот и истиот континуирано се ажурира со податоци добиени од
надлежните институции.

3. Активност 6. Изготвување на Водич за судир на интереси (дефиниција што се подразбира
под судир на интереси, непотизам, кронизам, клијентелизам – најчести форми на судир на
интереси преку базични принципи и примери)(Временска рамка: 2017)
Показател на активност 1. Изготвен водич; Статус на реализација - Да;
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата,
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Показател на активност 1. Дистрибуиран водич (поделен по институции,на
обуки, објавен на веб страницата на ДКСК); Статус на реализација - Да; Надлежни институции:
Државна комисија за спречување на корупцијата,
Забелешка: Во рамки на ИПА 2010 Твининг проектот „Поддршка за ефикасна превенција и
борба против корупцијата“ во септември 2016 година изготвен е Водич за управување со судир
на интереси. Водичот е јавно достапен односно објавен на веб страницата на ДКСК во делот
каде се опфатени активностите кои се реализирани во рамките на овој проект.

НЕРЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
1. Активност 3. Донесување унифициран образец на Анкетен лист и Изјава за интереси во
Образец за имотна состојба и интереси (ОИСИ)(Временска рамка: 2016)
Показател на активност 1. Донесен образец; Статус на реализација - Не;
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата,
2. Активност 7. Зголемување на транспарентноста преку објавување на правосилни судски
одлуки на веб страницата на ДКСК(Временска рамка: 2016-2019)
Показател на активност 1. Објавени правосилни судски одлуки; Статус на
реализација - Не; Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата,

АКТИВНОСТИ ВО ТЕК
1. Активност 2. Измени на Законот за спречување на корупцијата и Законот за спречување
судир на интереси(Временска рамка: 2016-2017)
Показател на активност 1. Спроведена анализа; Статус на реализација - Да;
Надлежни институции: Министерство за правда,
Показател на активност 2. Имплементирани препораки од анализата; Статус на
реализација - Во тек; Надлежни институции: Министерство за правда,
Показател на активност 3. Изменети закони; Статус на реализација - Не;
Надлежни институции: Министерство за правда,
Забелешка: Анализата е спроведена во рамки на компонентата 1 од ИПА 2010 Твининг
проектот „Поддршка за ефикасна превенција и борба против корупцијата“. Во август 2015
година формирана е работна група за анализа и изготвување измени и дополнувања на
Законот за спречување на корупцијата и Законот за спречување судир на интереси.

2. Активност 5. Креирање на софтверско решение за електронско пополнување на ОИСИ,
системска проверка на податоците и утврдување на разлики при зголемување или
намалување на имотната состојба и можен судир на интереси(Временска рамка: 2016-2019)
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Показател на активност 1. Креирано софтверско решение; Статус на
реализација - Во тек; Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата,
Забелешка: Креирано е софтверско решение за електронско пополнување и доставување на
анкетен лист кое ќе биде ставено во употреба по донесување на неопходните законски измени.

1.6. ОБЛАСТ: АНТИКОРУПЦИСКА ПРОВЕРКА НА ЛЕГИСЛАТИВАТА
Оправданост: Антикорупциската проверка на легислативата, односно процената на
ризици од корупција во законите, е релативно нова дисциплина што претставува исклучително
важен превентивен антикорупциски механизам што веќе го применуваат некои од земјите во
Европа, а некои ги прават првите чекори во утврдување методолошки пристап за
спроведување на овој процес. Антикорупциската проверка на легислативата претставува
анализа и оцена на формата и содржината на правните прописи што се во фаза на изработка
или се веќе донесени од аспект на нивна практична примена, усогласување и нивно
подобрување, со цел детектирање, превенирање и минимизирање на ризиците за можност од
корупција и судир на интереси до кои би можеле да доведат законите и нивното
спроведување. Преку можноста да се разгледуваат и да се даваат мислења за законите што се
веќе донесени со цел оцена од аспект на нивната практична примена и потребното
усогласување, ќе се зголеми ефикасноста во спроведувањето на законите и ќе ги
минимизираат ризиците од корупција и судир на интереси до кои може да доведе
легислативата. Истовремено, преку задолжителното прибавување мислење и антикорупциска
проверка од страна на ДКСК на сите предлози на закони, во значителна мера ќе се зајакне и ќе
се унапреди оваа нејзина законска надлежност.
Во оваа област предвидени се вкупно 4 конкретни активности и 7 показатели на
активност за надминување на утврдените слабости и ризици за појава на корупција и судир на
интереси.
Надлежни институции за реализација на активностите од оваа област се 4 и тоа:
Министерство за правда, Државна комисија за спречување на корупцијата,
Министерство за финансии и Влада на РМ - Генерален секретаријат.
Во наведениот извештаен период за следење на реализацијата на активностите,
податоци доставиле 4 надлежни институции или 100% од вкупниот број надлежни
институции.
I.Во првата година (период јануари 2016-декември 2016 година) од предвидените 4
активности во овaa област:
-реализирани се 2 или 50%
-нереализирани се 2 или 50%
-во тек се 0 или 0%
-не е доставен податок за 0 или 0%
II.Во втората година (период јануари 2016-декември 2017 година) од предвидените 4
активности во овaa област:
-реализирани се 4 или 100%
-нереализирани се 0 или 0%
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-во тек се 0 или 0%
-не е доставен податок за 0 или 0%
Од предвидените 7 показатели на активност во овaa област:
-реализирани се 7 или 100%
-нереализирани се 0 или 0%
-во тек се 0 или 0%
-не е доставен податок за 0 или 0%

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА АКТИВНОСТ
ОБЛАСТ: АНТИКОРУПЦИСКА ПРОВЕРКА НА ЛЕГИСЛАТИВАТА

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
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1. Активност 1. Унапредување на актите за воведување на антикорупциска проверка на
легислативата (методологија, Деловник на Влада на РМ, внатрешни процедури)(Временска
рамка: 2016-2017)
Показател на активност 1. Унапредени акти; Статус на реализација - Да;
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата, Влада на РМ Генерален секретаријат,
Показател на активност 2. Имплементирани меѓународни искуства и добри
практики во врска со спроведување на процесот на антикорупциска проверка на
легислативата; Статус на реализација - Да; Надлежни институции: Државна комисија за
спречување на корупцијата, Влада на РМ - Генерален секретаријат,
2.

Активност

2. Унапредување на капацитетите на ДКСК за спроведување на

антикорупциската проверка на легислативата(Временска рамка: 2016)
Показател на активност 1. Идентификувани потреби за обезбедување на
средства за ефикасно спроведување на методологијата; Статус на реализација - Да;
Надлежни институции: Министерство за правда, Државна комисија за спречување на
корупцијата, Министерство за финансии,
Показател на активност 2. Зајакнати капацитети на ДКСК за спроведување на
антикорупциска проверка на легислативата; Статус на реализација - Да; Надлежни
институции: Министерство за правда, Државна комисија за спречување на корупцијата,
Министерство за финансии,
3. Активност 3. Спроведување на процесот на АПЛ во согласност со методологијата за
АПЛ(Временска рамка: 2016)
Показател на активност 1. Годишен извештај за проверените закони согласно
методологијата за АПЛ; Статус на реализација - Да; Надлежни институции: Државна комисија
за спречување на корупцијата,
4. Активност 4. Листа на приоритетни закони и нивно маркирање за задолжителна проверка
во ДКСК(Временска рамка: 2016-2019)
Показател на активност 1. Утврдена листа на приоритетни закони; Статус на
реализација - Да; Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата,
Показател на активност 2. Извршена проверка на законите; Статус на
реализација - Да; Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата,
Забелешка за активност 1, 2, 3 и 4: ДКСК согласно Планот на активности на Владата на РМ
подготвен врз основа на Листата на итни реформски приоритети за РМ-јуни 2015 година, ја реализира
мерката „1.4.2.4 Утврдување на методологија за антикорупциска проверка на легислативата“ и во
септември 2015 година ја донесе Методологијата за антикорупциска проверка на легислативата.
Истовремено со формирање на Одделение за антикорупциска проверка на легислативата, во кое
времено беа вработени 5 лица, реализирана е и мерката „1.4.2.5 Зајакнување на капацитетите на ДКСК
со одделение за антикорупциска проверка на легислативата“. Работниот однос на определено време на
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овие 5 лица, им престана заклучно со 31.12.2017 година. Се планира вработување на неопределено
време во Одделението за антикорупциска проверка на легислативата.
Владата на РМ на седницата одржана на 23.2.2016 година го донесе Деловникот за
дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија, со што е воведена
можност за антикорупциска проверка на легислатива, преку обезбедување мислење од ДКСК. Во
рамките на ова надлежност ДКСК од 2016 година спроведува продлабочена анализа на
законодавството врз основа на утврдената методологија, односно прави негова антикорупциска
проверка и продуцира посебни извештаи за направената проценка, кои се објавуваат на веб страницата
на ДКСК. (пр. Извештај за антикорупциска проверка на Законот за оружје, Законот за академија на судии
и јавни обвинители, Законот за државен пазарен инспекторат, Законот за учебници за основно и средно
образование, Законот за градежни производи и др.)
Со цел промовирање на процесот за антикорупциска проверка на легислативата во Република
Македонија и примена на Методологијата за антикорупциска проверка на легислативата, од страна на
РАИ, во соработка со ДКСК и Советот за регионална соработка, во ноември 2016 година беше
организирана Обука за антикорупциска проценка на законите. Втора обука за антикорупциска проценка
на законите организирана од страна РАИ, во соработка со ДКСК и Советот за регионална соработка, со
поддршка од Австриската агенција за развој, беше одржана во март 2017 година. Целта на обуката беше
да се зајакне капацитетот на институциите и граѓанскиот сектор во спроведувањето на процесот на
антикорупциската проверка на легислативата на национално ниво, преку детектирање на формата и
содржината на правните прописи што се во фаза на изработка или се веќе донесени, со цел откривање
на ризиците од корупција и минимизирање на истите. Соработката со РАИ во насока на ефикасно и
ефективно спроведување на процесот на антикорупциска проверка на легислативата од страна на
ДКСК и понатаму продолжува.
Во 2017 година ДКСК усвои план и динамика на донесени закони кои ќе бидат предмет на
проверка.

1.7. ОБЛАСТ: ЛОБИРАЊЕ
Оправданост: Проблемот е детерминиран во претходната Државна програма 2011-2015.
Во 2008 година во Република Македонија е донесен Законот за лобирање со кој се создаде
правна рамка и легализација на лобирањето со утврдени правила што ќе мора да ги почитува
секој што сака да се занимава со лобирање и увид на јавноста во процесот на лобирање.
Поради сè уште широко распространетото лобирање надвор од законската рамка, но и
поради свесното одбегнување на регистрирањето лобисти, недозволеното лобирање и
неговата употреба во полза на скриени нелегитимни и нелегитимирани интереси, ризикот за
корупција сè уште постои. Анализата на Законот за лобирање и препораките за негова измена
се мерките во оваа област преку кои се очекува негово заживување и ефикасно
имплементирање во практиката. Целта е преку анализа и измена на Законот да се надминат
слабостите во текстот на постојниот Закон, во делот на: концизно дефинирање на поимот
лобист, но и на лицата што не можат да бидат лобисти; јасна дистинкција меѓу активностите
што се сметаат и оние што не се сметаат за лобирање; утврдување на опфатот на физички и
правни лица што (со или без надоместок) би извршувале активности на лобирање;
разграничување меѓу лобирањето кај органите на централната власт и лобирањето кај
органите на локалната власт, па соодветно на тоа и определување различни институции
одговорни за лобирањето; доразработка и поедноставување на процедурата за регистрирање
и бришење од Регистарот на лобисти; детално уредување на постапката за вршење
ефективен надзор над работата на лобистите.
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Во оваа област предвидени се вкупно 3 конкретни активности и 4 показатели на
активност за надминување на утврдените слабости и ризици за појава на корупција и судир на
интереси.
Надлежни институции за реализација на активностите од оваа област се 3 и тоа:
Министерство за правда, Државна комисија за спречување на корупцијата и Собрание
на РМ. Во наведениот извештаен период за следење на реализацијата на активностите,
податоци доставиле 3 надлежни институции или 100% од вкупниот број надлежни
институции.
I. Во првата година (период јануари 2016-декември 2016 година) од предвидените 3
активности во овaa област:
-реализирани се 0 или 0%
-нереализирани се 3 или 100%
-во тек се 0 или 0%
-не е доставен податок за 0 или 0%
II. Во втората година (период јануари 2016-декември 2017 година) од предвидените 3
активности во овaa област:
-реализирани се 0 или 0%
-нереализирани се 3 или 100%
-во тек се 0 или 0%
-не е доставен податок за 0 или 0%
Од предвидените 4 показатели на активност во овaa област:
-реализирани се 1 или 25%
-нереализирани се 3 или 75%
-во тек се 0 или 0%
-не е доставен податок за 0 или 0%
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА АКТИВНОСТ
ОБЛАСТ: ЛОБИРАЊЕ
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НЕРЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
1. Активност 1. Измена и дополнување на Законот за лобирање (Временска рамка: 2016-2017)
Показател на активност 1. Спроведена анализа со препораки за измена на
законот; Статус на реализација - Да; Надлежни институции: Министерство за правда, Државна
комисија за спречување на корупцијата,
Показател на активност 2. Изменет законот; Статус на реализација - Не;
Надлежни институции: Министерство за правда, Државна комисија за спречување на
корупцијата,
Забелешка: Анализата на законот е изготвена во рамки на компонентата 1 од ИПА 2010
Твининг проектот „Поддршка за ефикасна превенција и борба против корупцијата“. Изготвен е
и експертски извештај кој е објавен на веб страницата на ДКСК во делот на активностите кои
се реализирани во рамките на овој проект.
Во согласност со временската рамка за реализација на оваа активност, не се донесени измени
и дополнувања на Законот за лобирање.

2. Активност 2. Спроведување на препораката од четвртиот круг на евалуација на ГРЕКО во
однос на лобирањето(Временска рамка: 2016)
Показател на активност 1. Воведени правила за односите на пратениците со
лобистите и трети лица кои настојуваат да влијаат врз законодавниот процес; Статус на
реализација - Не; Надлежни институции: Собрание на РМ,
Забелешка: Врз основа на податоците добиени од надлежната институција, оваа активност не е
реализирана.

3. Активност 3. Зајакнување на капацитетите на ДКСК за следење на законот и спроведување
на надлежноста на ДКСК да врши надзор врз лобирањето(Временска рамка: 2017)
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Показател на активност 1. Зајакнати капацитетите на ДКСК за следење на
законот; Статус на реализација - Не; Надлежни институции: Државна комисија за спречување
на корупцијата,
Забелешка: Не се зајакнати финансиските и кадровските ресурси на Државната комисија за
спречување на корупција во областа лобирање.

Стратегиска цел 2: ЗАЈАКНАТА РЕПРЕСИЈА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА

32

Репресијата претставува исклучително значаен сегмент на вкупните антикорупциски
заложби со кој се остварува заштитната димензија на борбата против корупцијата и судирот
на интереси преку санкционирање.
Во оваа стратегиска цел се опфатени 2 (две) области:
2.1

Постапување на правосудните органи

2.2 Соработка и координација меѓу институциите во откривање, докажување и процесуирање
на корупцијата
Во оваа стратегиска цел предвидени се вкупно 15 (петнаесет) активности .
I.Во првата година (период јануари 2016-декември 2016 година) од вкупно
предвидените 15 активности во овaa стратегиска цел , реализирани се 2 или 13%, во тек
се 9 или 60%, не се реализирани 4 активности или 27% и нема активности за кои не е
доставен податок.
II.Во втората година (период јануари 2016-декември 2017 година) од вкупно
предвидените 15 активности во овaa стратегиска цел , реализирани се 2 или 13%, во тек
се 9 или 60%, не се реализирани 4 активности или 27% и нема активности за кои не е доставен
податок.

Реализација на активностите во Стратегиска цел 2
0,00%
13,33%

26,67%
60,00%

Реализирани
Нереализирани
Во тек
Без податок

период јануари 2016-декември 2016 година
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Реализација на активностите во Стратегиска цел 2
0,00%
13,33%

26,67%
60,00%

Реализирани
Нереализирани
Во тек
Без податок

период јануари 2016-декември 2017 година

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ ОД СТРАТЕГИСКА ЦЕЛ 2:
ЗАЈАКНАТА РЕПРЕСИЈА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА - ПО ОБЛАСТИ

Соработка и координација меѓу
институциите во откривање,
докажување и процесуирање на
корупцијата

1

3

2

Реализирани
Нереализирани
Во тек

Постапување на правосудните органи

1

0

1

7

2

4

Без податок
6

8

10

период јануари 2016-декември 2016 година
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Соработка и координација меѓу
институциите во откривање,
докажување и процесуирање на
корупцијата

1

Постапување на правосудните органи

1

3

2

Реализирани
Нереализирани

0

1

Во тек

7

2

4

Без податок
6

8

10

период јануари 2016-декември 2017 година
Може да се забележи дека во втората година од остварувањето на Државната
програма 2016-2019 нема промена во реализацијата на активностите во областа
„Постапување на правосудните органи“ и во областа „Соработка и координација меѓу
институциите во откривање, докажување и процесуирање на корупцијата“.

2.1. ОБЛАСТ: ПОСТАПУВАЊЕ НА ПРАВОСУДНИТЕ ОРГАНИ
Оправданост: Во оваа област е воспоставена правната и институционалната рамка за
правилно функционирање на судскиот систем и ефикасната борба против корупцијата,
меѓутоа во практика сè уште недостасуваат јасно прецизирани критериуми за назначување и
унапредување на судиите и јавните обвинители, подобрување на системот на професионално
оценување и допрецизирање на дисциплинските одредби, сето ова со крајна цел зајакнување
на независноста на судството и јавното обвинителство, зајакнување на капацитетите на
Судскиот совет на РМ, Советот на јавните обвинители на РМ, зајакнување на ефикасноста и
подигнување на професионалноста и стручноста во работењето на судиите и јавните
обвинители. Има потреба од воспоставување прецизни критериуми за избегнување на
појавата на судир на интереси и критериуми за избор на судија/јавен обвинител што ќе врши
образовна дејност. Дополнување на етичките кодекси на судиите и јавните обвинители во
насока на вметнување на терминот гостопримство заради исполнување препорака од
четвртиот круг на евалуација на ГРЕКО. Констатирани се слабости во АКМИС системот во
однос на распределба и движење на предметите.
Во оваа област предвидени се вкупно 9 конкретни активности и 10 показатели на
активност за надминување на утврдените слабости и ризици за појава на корупција и судир на
интереси.
Надлежни институции за реализација на активностите од оваа област се 5 и тоа:
Министерство за правда, Судски совет на РМ, Здружение на судии на РМ, Совет на
јавните обвинители на РМ и Јавно обвинителство на РМ.

35

Во наведениот извештаен период за следење на реализацијата на активностите,
податоци доставиле 5 надлежни институции или 100% од вкупниот број надлежни
институции.
I.Во првата година (период јануари 2016-декември 2016 година) од предвидените 9
активности во овaa област:
-реализирана е 1 или 11%
-нереализирана е 1 или 11%
-во тек се 7 или 78%
-не е доставен податок за 0 или 0%
II.Во втората година (период јануари 2016-декември 2017 година) од предвидените 9
активности во овaa област:
-реализирана е 1 или 11%
-нереализирана е 1 или 11%
-во тек се 7 или 78%
-не е доставен податок за 0 или 0%
Од предвидените 10 показатели на активност во овaa област:
-реализиран е 1 или 10%
-нереализиран е 1 или 10%
-во тек се 8 или 80%
-не е доставен податок за 0 или 0%

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА АКТИВНОСТ
ОБЛАСТ: ПОСТАПУВАЊЕ НА ПРАВОСУДНИТЕ ОРГАНИ
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РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
1. Активност 2. Одлуките на Судски совет на Република Македонија за унапредување на
судиите да бидат придружени со образложение на причините на одлуката(Временска рамка:
2016)
Показател на активност 1. Донесени одлуки со образложенија; Статус на
реализација - Да; Надлежни институции: Судски совет на РМ,
Забелешка: Во согласност со податоците добиени од страна на надлежната институција
активноста е реализирана. Од месец февруари 2016 година сите одлуки за избор на судии и
претседатели имаат образложени причини и истите се објавуваат на интернет страницата на
Судскиот совет на РМ.

НЕРЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
1. Активност 7. Дефинирање на терминот гостопримство/гостољубие во етичките кодекси на
судиите и јавните обвинители во РМ(Временска рамка: 2016)
Показател на активност 1. Изменети и дополнети етички кодекси на судиите и
јавните обвинители во РМ; Статус на реализација - Не; Надлежни институции: Здружение на
судии на РМ, Јавно обвинителство на РМ,
Забелешка: Јавносто обвинителство на РМ информира дека активноста не е реализирана, а во
сила е Етичкиот кодекс на јавните обвинители во РМ кој е донесен врз основа на член 28 од
Законот за јавното обвинителство, во декември 2014 година. Нема образложение за статусот на
реализацијата на активноста од страна на Здружението на судии на РМ кое само информира
дека активноста е во тек на реализација.
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АКТИВНОСТИ ВО ТЕК
1. Активност 1. Измена на Законот за Судски совет на Република Македонија со цел да се
ревидира системот на оценување на работата на судиите со воведување на повеќе
квалитативни и квантитативни стандарди како основа за сите одлуки за кариера(Временска
рамка: 2016)
Показател на активност 1. Донесени измени; Статус на реализација - Во тек;
Надлежни институции: Министерство за правда,
2. Активност 3. Измена на Законот за судовите со цел јасно дефинирање на повредите за
уредување на постапката за дисциплинскиот режим(Временска рамка: 2016)
Показател на активност 1. Донесени измени; Статус на реализација - Во тек;
Надлежни институции: Министерство за правда,
3. Активност 4. Измена на Законот за јавното обвинителство со цел јасно дефинирање на
повредите за уредување на постапката за дисциплинскиот режим(Временска рамка: 2016)
Показател на активност 1. Донесени измени; Статус на реализација - Во тек;
Надлежни институции: Министерство за правда,
Забелешка за активност 1, 3 и 4: Во согласност со податоците од надлежната институција, во
рамки на Стратегијата за реформи на правосудниот сектор 2018-2022, во Министерството за
правда е формирана работна група за измена на Законот за судови, со која ќе се вгради оваа
препорака на ГРЕКО во текстот на законот.

4. Активност 5. Измени на Законот за судовите со цел допрецизирање на критериумите за
истакнат правник при изборот за член на ССРМ(Временска рамка: 2016)
Показател на активност 1. Измени на законот; Статус на реализација - Во тек;
Надлежни институции: Министерство за правда,
Забелешка: Во согласност со податоците од надлежната институција, во рамки на
Стратегијата за реформи на правосудниот сектор 2018-2022, се предвидува да се изготви уште
една измена на Законот за судови која ќе ја вклучи оваа активност до крајот на 2018 година.

5. Активност 6. Донесување на акт за дефинирање на критериумите за тоа кој судија или
јавен

обвинител

може

да

врши

образовна

дејност

на

високообразовните

институции(Временска рамка: 2016)
Показател на активност 1. Донесени акти; Статус на реализација - Во тек;
Надлежни институции: Судски совет на РМ, Совет на јавните обвинители на РМ, Јавно
обвинителство на РМ,
Забелешка: Во согласност со податоците од надлежната институција - Судски совет на РМ, во
месец март 2016 година донесен е Правилник за критериумите за давање согласност на судија
за вршење на активности во високообразовна институција. Советот на јавните обвинители на
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РМ и Јавното обвинителство на РМ информираат дека се постапува во согласност со член 49 од
Законот за јавното обвинителство („Сл. весник“ бр.150/2007).

6. Активност 8. Развој на капацитетите на судството и обвинителството за стратешко
планирање, буџетско и финансиско управување/ ПР комуникација(Временска рамка: 20162019)
Показател на активност 1. Поврзување со реализацијата на активностите од
Стратегијата за натамошна реформа на правосудниот систем 2016-2020; Статус на
реализација - Во тек; Надлежни институции: Министерство за правда, Судски совет на РМ,
Совет на јавните обвинители на РМ,
Забелешка: Во согласност со податоците од надлежните институции, активноста е во тек на
реализација. Стратегијата за реформи на правосудниот систем на РМ 2018-2022 со Акционен
план е усвоена и објавена на веб страницата на Министерството за правда.

7. Активност 9. Измена на постојните нормативни решенија со цел подобрување на системот
за распределба на предметите според АКМИС во однос на скратување на рокот за внес на
предметот во системот на АКМИС(Временска рамка: 2016-2017)
Показател на активност 1. Донесени препораки од ССРМ; Статус на реализација
- Во тек; Надлежни институции: Министерство за правда, Судски совет на РМ,
Показател на активност 2. Изменети нормативни решенија; Статус на
реализација - Во тек; Надлежни институции: Министерство за правда, Судски совет на РМ,
Забелешка: Судскиот совет на РМ информира дека активноста е во тек на реализација и дека
согласно новата стратегија се предвидува објавување на извештаите од спроведените редовни
контроли на функционирањето на АКМИС и системот за распределба и управување со
предмети.
Министерство за правда посочува дека во однос на првиот показател на активност нема
надлежност, а во однос на вториот наведува дека не е реализиран, без конкретно
образложение.

2.2.

ОБЛАСТ:

СОРАБОТКА

И

КООРДИНАЦИЈА

МЕЃУ

ИНСТИТУЦИИТЕ

ВО

ОТКРИВАЊЕ, ДОКАЖУВАЊЕ И ПРОЦЕСУИРАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА
Оправданост: Поради недостаток на систем за заштита на укажувачите, во јавноста
постоеше несигурност во поглед на пријавување повреди или загрозување на јавниот интерес.
Подобрување на ефикасноста на системот за следење на кривичните дела од областа на
корупцијата по фази и доставување податоци до релевантни институции. Проактивен пристап
во соработка помеѓу институциите и други органи надлежни за спроведување на Законот.
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Во оваа област предвидени се вкупно 6 конкретни активности и 7 показатели на
активност за надминување на утврдените слабости и ризици за појава на корупција и судир на
интереси.
Надлежни институции за реализација на активностите од оваа област се 7 и тоа:
Државна комисија за спречување на корупцијата, Судски совет на РМ, Јавно
обвинителство на РМ, Министерство за внатрешни работи, Управа за финансиска
полиција, Управа за финансиско разузнавање и Управа за јавни приходи на РМ.
Во наведениот извештаен период за следење на реализацијата на активностите,
податоци доставиле 7 надлежни институции или 100% од вкупниот број надлежни
институции.
I.Во првата година (период јануари 2016-декември 2016 година) од предвидените 6
активности во овaa област:
-реализирана е 1 или 17%
-нереализирани се 3 или 50%
-во тек се 2 или 33%
-не е доставен податок за 0 или 0%
II.Во втората година (период јануари 2016-декември 2017 година) од предвидените 6
активности во овaa област:
-реализирана е 1 или 17%
-нереализирани се 3 или 50%
-во тек се 2 или 33%
-не е доставен податок за 0 или 0%
Од предвидените 7 показатели на активност во овaa област:
-реализиран е 1 или 14%
-нереализирани се 4 или 57%
-во тек се 2 или 29%
-не е доставен податок за 0 или 0%
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА АКТИВНОСТ
ОБЛАСТ: СОРАБОТКА И КООРДИНАЦИЈА МЕЃУ ИНСТИТУЦИИТЕ ВО ОТКРИВАЊЕ, ДОКАЖУВАЊЕ И
ПРОЦЕСУИРАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА
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РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
1. Активност 4. Следење на евиденцијата на истраги, обвиненија и пресуди за случаите на
корупција(Временска рамка: 2016-2019)
Показател на активност 1. Изготвени извештаи; Статус на реализација - Да;
Надлежни институции: Јавно обвинителство на РМ,
Забелешка: Во согласност со податоците добиени од страна на надлежната институција
активноста е реализирана. Евиденцијата е содржана во Годишните извештаи на Јавното
обвинителство на РМ, а исто така евиденција на случаи на корупција се доставува и до
Европската комисија за напредокот на РМ во поглавјето 23 и 24.

НЕРЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
1. Активност 1. Подигање на јавната свест и поттикнување на потребата за пријавување на
повреди или загрозување на јавниот интерес согласно со Законот за заштита на
укажувачи(Временска рамка: 2016)
Показател на активност 1. Одржани обуки, особено во делот на обучување на
овластените лицата за прием на пријави од укажувачи; Статус на реализација - Не; Надлежни
институции: Државна комисија за спречување на корупцијата,
Показател на активност 2. Спроведена кампања; Статус на реализација - Не;
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата,
Забелешка: Реализација на оваа активност се планира по обезбедување на финансиски
средства од ИПА 2, во периодот што следи 2017-2018 година.

2. Активност 2. Следење и доставување на податоци до ДКСК за покренати Иницијативи за
поведување

постапка

за

кривично

гонење

поради

повреда

на

правото

на

укажувачот(Временска рамка: 2017-2019)
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Показател на активност 1. Доставени извештаи; Статус на реализација - Не;
Надлежни институции: Јавно обвинителство на РМ,
3. Активност 3. Следење и доставување на податоци до ДКСК за поведени и завршени судски
постапки за заштита на правото на укажувачот(Временска рамка: 2017-2019)
Показател на активност 1. Доставени извештаи; Статус на реализација - Не;
Надлежни институции: Судски совет на РМ,
Забелешка за активност 2 и 3: Од анализата на ДКСК на сите доставени полугодишни извештаи од
институциите за примени пријави за укажувачи во 2017 година согласно со Законот за заштита на
укажувачи, констатирано е дека нема доставено пријава од укажувач во институција од јавен и приватен
сектор, кога станува збор за заштитеното внатрешно пријавување. Со оглед на фактот дека ДКСК е една
од неколкуте наброени институции во Законот каде може да се врши заштитено надворешно
пријавување, во текот на 2017 година до ДКСК не е доставена ниту една пријава од укажувач заради
заштитено надворешно пријавување.
Поради тоа што нема оформен предмет врз основа на укажување, во извештајниоот период нема ниту
поведени и завршени постапки пред надлежните органи за заштита на правото на укажувачот.

АКТИВНОСТИ ВО ТЕК
1. Активност 5. Соработка помеѓу ДКСК и јавното обвинителство во врска со случаи во кои
постојат основи на сомневање за поведување на иницијатива за кривично гонење за сторено
кривично дело од областа на корупцијата(Временска рамка: 2016)
Показател на активност 1. Остварени облици на соработка согласно
Протоколот за соработка во борбата против корупцијата и судирот на интереси; Статус на
реализација - Во тек; Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата,
Јавно обвинителство на РМ,
2. Активност 6. Регионална соработка и размена на податоци во откривање на кривични дела
од областа на корупцијата – организиран криминал(Временска рамка: 2016)
Показател на активност 1. Склучени билатерални и мултилатерални договори;
Статус на реализација - Во тек; Надлежни институции: Државна комисија за спречување на
корупцијата, Јавно обвинителство на РМ, Министерство за внатрешни работи, Управа за
финансиска полиција, Управа за финансиско разузнавање , Управа за јавни приходи на РМ,
Забелешка: Во согласност со податоците добиени од страна на надлежните институции (Јавно
обвинителство на РМ, Министерство за внатрешни работи, Управа за финансиска полиција и Управа за
финансиско разузнавање) активноста е реализирана преку потпишување на меморандуми, протоколи и
договори за соработка или преку други форми и активности за зајакнување на соработката со други
земји од регионот и пошироко. Управата за јавни приходи нема склучено билатерални и
мултилатерални договори во посочената област и соработката се одвива согласно склучениот протокол
за соработка и надлежностите на УЈП.
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Стратегиска цел 3: ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ И НЕЗАВИСНОСТА НА
ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНИТЕ
Борбата против корупцијата и судирот на интереси како составен дел на
воспоставување и одржување на владеењето на правото подразбира постоење јасни и
сеопфатни правила што ќе се применуваат за спречување на корупцијата и судирот на
интереси и нивно откривање и санкционирање, како и постоење на независни и добро
поставени институции. Тие институции треба да имаат јасни задачи, потребни овластувања,
материјални и човечки капацитети, знаења и вештини за исполнување на поставените цели и
интегритет што е потребен за спроведување на утврдените правила и процедури.
Во оваа стратегиска цел опфатена е 1 (една) област:
3.1 Органи за спроведување на законите
Во оваа стратегиска цел предвидени се вкупно 2 (две) активности .
I.Во првата година (период јануари 2016-декември 2016 година) од вкупно
предвидените 2 активности во овaa стратегиска цел, реализирани се 0 или 0%, во тек се 2
или 100%, не се реализирани 0 активности или 0% и нема активности за кои не е доставен
податок.
II.Во втората година (период јануари 2016-декември 2017 година) од вкупно
предвидените 2 активности во овaa стратегиска цел, реализирани се 0 или 0%, во тек се 2
или 100%, не се реализирани 0 активности или 0% и нема активности за кои не е доставен
податок.
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Реализација на активностите во Стратегиска цел 3

100,00%

Реализирани
Нереализирани
Во тек
Без податок

период јануари 2016-декември 2016 година

Реализација на активностите во Стратегиска цел 3

100,00%

Реализирани
Нереализирани
Во тек
Без податок

период јануари 2016-декември 2017 година
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3.1. ОБЛАСТ: ОРГАНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНИТЕ
Оправданост: Зголемените законски надлежности, следењето нови закони, ефикасноста
во имплементација на постојните и новите закони бараат зголемени финансиски и кадровски
капацитети за спроведување на Законот за кривичната постапка, Законот за спречување на
корупцијата и Законот за заштита на укажувачите.
Во оваа област предвидени се вкупно 2 конкретни активности и 2 показатели на
активност за надминување на утврдените слабости и ризици за појава на корупција и судир на
интереси.
Надлежни институции за реализација на активностите од оваа област се 5 и тоа:
Државна комисија за спречување на корупцијата, Судски совет на РМ, Јавно
обвинителство на РМ, Управа за финансиска полиција и Управа за финансиско
разузнавање.
Во наведениот извештаен период за следење на реализацијата на активностите,
податоци доставиле 5 надлежни институции или 100% од вкупниот број надлежни
институции.
I.Во првата година (период јануари 2016-декември 2016 година) од предвидените 2
активности во овaa област:
-реализирани се 0 или 0%
-нереализирани се 0 или 0%
-во тек се 2 или 100%
-не е доставен податок за 0 или 0%
II.Во втората година (период јануари 2016-декември 2017 година) од предвидените 2
активности во овaa област:
-реализирани се 0 или 0%
-нереализирани се 0 или 0%
-во тек се 2 или 100%
-не е доставен податок за 0 или 0%
Од предвидените 2 показатели на активност во oвaa област:
-реализирани се 0 или 0%
-нереализирани се 0 или 0%
-во тек се 2 или 100%
-не е доставен податок за 0 или 0%
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА АКТИВНОСТ
ОБЛАСТ: ОРГАНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНИТЕ

АКТИВНОСТИ ВО ТЕК
1. Активност 1. Зајакнување на капацитетите на правосудните институции и органите за
спроведување на законот(Временска рамка: 2016)
Показател на активност 1. Зајакнати капацитети; Статус на реализација - Во тек;
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата, Судски совет на РМ,
Јавно обвинителство на РМ, Управа за финансиска полиција, Управа за финансиско
разузнавање
2. Активност 2. Обуки и едукација на кадрите(Временска рамка: 2016)
Показател на активност 2. Спроведени обуки; Статус на реализација - Во тек;
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата, Судски совет на РМ,
Јавно обвинителство на РМ, Управа за финансиска полиција, Управа за финансиско
разузнавање
Забелешка за акктивност 1 и 2: Во согласност со податоците добиени од страна на надлежните
институции активностите во целина се во тек на реализација и истите ќе се следат
континуирано.
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Стратегиска цел 4: ЗГОЛЕМЕНА ВКЛУЧЕНОСТ НА ЈАВНОСТА ЗА БОРБА
ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА И СУДИРОТ НА ИНТЕРЕСИ
Улогата на јавниот сектор е примарна во креирањето и спроведувањето на
антикорупциските мерки, но тие не можат да бидат доволно успешни доколку не се
поддржани од други клучни општествени субјекти. Активното учество на претставниците од
другите сектори и граѓаните не само што дава демократски легитимитет на борбата против
корупцијата туку ги прави антикорупциските активности одржливи и помалку зависни од
политичката волја во нивното остварување.
Во оваа стратегиска цел опфатени се 4 (четири) области:
4.1 Подигната јавна свест за штетноста од корупцијата и судирот на интереси
4.2 Улогата и значењето на медиумите во борбата против корупцијата
4.3 Улогата и значењето на невладиниот сектор во борбата против корупцијата
4.4 Значење на образовниот процес во борбата против корупцијата
Во оваа стратегиска цел предвидени се вкупно 18 (осумнаесет) активности .
I.Во првата година (период јануари 2016-декември 2016 година) од вкупно
предвидените 18 активности во овaa стратегиска цел, реализирани се 0 или 0%, во тек се 5
или 28%, не се реализирани 13 активности или 72% и нема активности за кои не е доставен
податок.
II.Во втората година (период јануари 2016-декември 2017 година) од вкупно
предвидените 18 активности во овaa стратегиска цел , реализирани се 0 или 0% , во тек се
9 или 50%, не се реализирани 9 активности или 50% и нема активности за кои не е доставен
податок.
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Реализација на активностите во Стратегиска цел 4
0,00%

0,00%

27,78%

Реализирани
Нереализирани
Во тек
Без податок
72,22%

период јануари 2016-декември 2016 година

Реализација на активностите во Стратегиска цел 4
0,00%

Реализирани
0,00%

Нереализирани
Во тек
Без податок

50,00%
50,00%

период јануари 2016-декември 2017 година
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ ОД СТРАТЕГИСКА ЦЕЛ 4:
ЗГОЛЕМЕНА ВКЛУЧЕНОСТ НА ЈАВНОСТА ЗА БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА И СУДИРОТ
НА ИНТЕРЕСИ - ПО ОБЛАСТИ

Значење на образовниот процес во
борбата против корупцијата

1

1

Улогата и значењето на невладиниот
сектор во борбата против корупцијата

4

Улогата и значењето на медиумите во
борбата против корупцијата

4

Подигната јавна свест за штетноста од
корупцијата и судирот на интереси

4

Реализирани

1

Нереализирани
Во тек

1

Без податок

0

1

2

2
3

4

5

6

7

период јануари 2016-декември 2016 година

Значење на образовниот процес во
борбата против корупцијата

1

1

Улогата и значењето на невладиниот
сектор во борбата против корупцијата

2

Улогата и значењето на медиумите во
борбата против корупцијата

2

Реализирани

3

Нереализирани
3

Во тек
Без податок

Подигната јавна свест за штетноста од
корупцијата и судирот на интереси

4
0

1

2

2
3

4

5

6

7

период јануари 2016-декември 2017 година

Може да се забележи дека во втората година од остварувањето на Државната
програма 2016-2019 постои одреден напредок во реализацијата на активностите во областите
„Улогата и значењето на медиумите во борбата против корупцијата“ и „Улогата и значењето на
невладиниот сектор во борбата против корупцијата“.
Нема промени во реализацијата на активностите во областите „Подигната јавна свест
за штетноста од корупцијата и судирот на интереси“ и „Значење на образовниот процес во
борбата против корупцијата“.
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4.1. ОБЛАСТ: ПОДИГНАТА ЈАВНА СВЕСТ ЗА ШТЕТНОСТА ОД КОРУПЦИЈАТА И
СУДИРОТ НА ИНТЕРЕСИ
Оправданост: Во согласност со последните истражувања за мислењето на граѓаните
за корупцијата, (Извештај за проценка на корупцијата во Македонија- МЦМС, 2014 година),
граѓаните сметаат дека корупцијата е петти по ред проблем со кој се соочуваат. Од друга
страна, во согласност со истражувањата спроведени и од ДКСК во соработка со ОБСЕ,
граѓаните знаат да ја препознаат корупцијата во сите нејзини облици, но исто така според
општата перцепција на граѓаните корупцијата е присутна во одредени сектори во јавната
администрација. Имајќи ги предвид овие податоци, а исто така и споредбените анализи,
потребен е системски пристап за информирање на јавноста за сите облици на корупцијата и
штетноста од корупција и судирот на интереси. Јакнењето на свеста на граѓаните и на јавната
администрација за корупцијата и за судирот на интереси е од исклучително значење за
справување со овие негативни општествени појави.
Неопходно е воспоставување континуиран механизам за едуцирање на јавноста.
Во оваа област предвидени се вкупно 6 конкретни активности и 12 показатели на
активност за надминување на утврдените слабости и ризици за појава на корупција и судир на
интереси.
Надлежни институции за реализација на активностите од оваа област се 6 и тоа:
Државна комисија за спречување на корупцијата, Академија за судии и јавни
обвинители, Министерство за информатичко општество и администрација, Заедница
на единиците на локална самоуправа на РМ, Македонски центар за меѓународна
соработка и Совет за етика во медиумите во Македонија.
Во наведениот извештаен период за следење на реализацијата на активностите,
податоци доставиле 6 надлежни институции или 100% од вкупниот број надлежни
институции.
I.Во првата година (период јануари 2016-декември 2016 година) од предвидените 6
активности во овaa област:
-реализирани се 0 или 0%
-нереализирани се 4 или 67%
-во тек се 2 или 33%
-не е доставен податок за 0 или 0%
II.Во втората година (период јануари 2016-декември 2017 година) од предвидените 6
активности во овaa област:
-реализирани се 0 или 0%
-нереализирани се 4 или 67%
-во тек се 2 или 33%
-не е доставен податок за 0 или 0%
Од предвидените 12 показатели на активност во овaa област:
-реализирани се 0 или 0%
-нереализирани се 8 или 67%
-во тек се 4 или 33%
-не е доставен податок за 0 или 0%
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА АКТИВНОСТ
ОБЛАСТ: ПОДИГНАТА ЈАВНА СВЕСТ ЗА ШТЕТНОСТА ОД КОРУПЦИЈАТА И СУДИРОТ НА ИНТЕРЕСИ

НЕРЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
1. Активност 1. Спроведени истражувања за состојбите со корупцијата - перцепција и
виктимизација(Временска рамка: 2017-2019)
Показател на активност 1. Спроведени анкети; Статус на реализација - Не;
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата,
Показател на активност 2. Подготвен извештај со наоди и препораки; Статус на
реализација - Не; Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата,
Показател на активност 3. Споделен извештај со јавноста; Статус на
реализација - Не; Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата,
2.

Активност

2.

Јавни

дебати

за

состојбата

со

корупцијата

засновани

на

извештаите(Временска рамка: 2017-2019)
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Показател на активност 1. Организирани дебати; Статус на реализација - Не;
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата,
Показател на активност 2. Изготвени препораки за подобрување; Статус на
реализација - Не; Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата,
3. Активност 3. Осмислување на кампања за јакнење на свеста на јавноста за корупцијата и
судирот на интереси(Временска рамка: 2018)
Показател на активност 1. Реализирани консултации за подготовка на
кампањата; Статус на реализација - Не; Надлежни институции: Државна комисија за
спречување на корупцијата,
Показател на активност 2. Изготвен план и содржина на кампањата и начин на
спроведување; Статус на реализација - Не; Надлежни институции: Државна комисија за
спречување на корупцијата,
4. Активност 4. Спроведување на кампања(Временска рамка: 2018-2019)
Показател на активност 1. Спроведена кампања; Статус на реализација - Во тек;
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата, Македонски центар
за меѓународна соработка, Совет за етика во медиумите во Македонија,
Показател на активност 2. Изготвен квантитативен извештај за реализацијата
на кампањата; Статус на реализација - Не; Надлежни институции: Државна комисија за
спречување на корупцијата, Македонски центар за меѓународна соработка, Совет за етика во
медиумите во Македонија,
Забелешка за активност 4: МЦМС информира дека во тек е континуирана кампања на
социјалните медиуми и по завршување на истата ќе биде изготвен извештај за нејзината
реализација.

АКТИВНОСТИ ВО ТЕК
1. Активност 5. Донесување на програми за обуки на јавната администрација на теми
превенција на корупцијата и судирот на интереси, добро владеење, интегритет и
етика(Временска рамка: 2016-2019)
Показател на активност 1. Донесени програми за обуки; Статус на реализација Во тек; Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата, Академија за
судии и јавни обвинители, Министерство за информатичко општество и администрација,
Заедница на единиците на локална самоуправа на РМ,
2. Активност 6. Спроведување на обуки согласно со донесените програми(Временска рамка:
2016-2019)
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Показател на активност 1. Број на спроведени обуки (годишно); Статус на
реализација - Во тек; Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата,
Академија за судии и јавни обвинители, Министерство за информатичко општество и
администрација, Заедница на единиците на локална самоуправа на РМ,
Показател на активност 2. Број на обучени лица (годишно); Статус на
реализација - Во тек; Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата,
Академија за судии и јавни обвинители, Министерство за информатичко општество и
администрација, Заедница на единиците на локална самоуправа на РМ,
Забелешка за активност 5 и 6: Во согласност со податоците добиени од страна на надлежните
институции активностите во целина се во тек на реализација и истите ќе се следат
континуирано.
Министерство за информатичко општество и администрација согласно со Законот за
административни службеници ја донесува Годишната програма за генерички обуки на
административните службеници. Во рамките на оваа програма е предвидена тематска обука
„Антикорупциски мерки и етика во администрацијата“ која ги опфаќа превенцијата на
корупцијата и судирот на интереси, доброто владеење, интегритетот и етиката. Во
известувачкиот период ваква обука е организирана и одржана два пати (обучени се 29
административни службеници). Академијата за судии и јавни обвинители во 2017 година има
организирано вкупно 19 обуки (присуствувале вкупно 287 учесници). Заедницата на единиците
на локална самоуправа на РМ во 2017 година нема донесено посебна програма за обуки на тема
превенција на корупцијата и судирот на интереси, добро владеење, интегритет и етика.
Следејќи ги насоките од Државната програма 2016-2019 за следната година ќе се предвидат
содржини за антикорупциски активности и интегритет.

4.2. ОБЛАСТ: УЛОГАТА И ЗНАЧЕЊЕТО НА МЕДИУМИТЕ ВО БОРБАТА ПРОТИВ
КОРУПЦИЈАТА
Оправданост: Државните органи и институции се меѓу најголемите огласувачи, односно
корисници на медиумскиот простор. Ова се прави без јасни и транспарентни критериуми на
двете страни, што создава ризик на можно коруптивно користење јавни средства за
остварување влијание врз работата на медиумите и уредувачката политика. Сè уште не е јасно
дефинирано и не се изградени критериуми за тоа што претставува соопштение од јавен
интерес што бесплатно се емитува на програмите на давателите на аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги. Корупцијата и судирот на интереси не секогаш се адекватно третирани во
медиумите. Имајќи ги предвид улогата и влијанието на медиумите во креирањето на јавната
свест, потребно е натамошно зајакнување на капацитетите на медиумите во делот на
истражувачкото новинарство, но и при примената на етичките и професионални стандарди на
новинарите.
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Во оваа област предвидени се вкупно 5 конкретни активности и 14 показатели на
активност за надминување на утврдените слабости и ризици за појава на корупција и судир на
интереси.
Надлежни институции за реализација на активностите од оваа област се 6 и тоа:
Министерство

за

правда,

Министерство

за

информатичко

општество

и

администрација, Влада на РМ - Генерален секретаријат, Македонски центар за
меѓународна соработка, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Совет
за етика во медиумите во Македонија.
Во наведениот извештаен период за следење на реализацијата на активностите,
податоци доставиле 6 надлежни институции или 100% од вкупниот број надлежни
институции.
I.Во првата година (период јануари 2016-декември 2016 година) од предвидените 5
активности во овaa област:
-реализирани се 0 или 0%
-нереализирани се 4 или 80%
-во тек е 1 или 20%
-не е доставен податок за 0 или 0%
II.Во втората година (период јануари 2016-декември 2017 година) од предвидените 5
активности во овaa област:
-реализирани се 0 или 0%
-нереализирани се 2 или 40%
-во тек се 3 или 60%
-не е доставен податок за 0 или 0%
Од предвидените 14 показатели на активност во овaa област:
-реализирани се 5 или 36%
-нереализирани се 6 или 43%
-во тек се 3 или 21%
-не е доставен податок за 0 или 0%
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА АКТИВНОСТ
ОБЛАСТ: УЛОГАТА И ЗНАЧЕЊЕТО НА МЕДИУМИТЕ ВО БОРБАТА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА

НЕРЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ

1. Активност 3. Усогласување на законските одредби во врска со забраната медиумите да
бидат донатори на политички партии(Временска рамка: 2016-2017)
Показател на активност 1. Одржани дебати; Статус на реализација - Не;
Надлежни институции: Министерство за правда,
Показател на активност 2. Донесени препораки; Статус на реализација - Не;
Надлежни институции: Министерство за правда,
Показател на активност 3. Изменети закони; Статус на реализација - Не;
Надлежни институции: Министерство за правда,
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Забелешка: Надлежната институција информира дека оваа активност не е реализирана, без
образложение за статусот на реализација.

2. Активност 4. Организирање јавни дебати и споделување на компаративни искуства во
насока на утврдување механизми за спречување на прикриената сопственост во
медиумите(Временска рамка: 2017)
Показател на активност 1. Одржани дебати; Статус на реализација - Не;
Надлежни институции: Министерство за информатичко општество и администрација,
Македонски центар за меѓународна соработка, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги,
Показател на активност 2. Донесени препораки; Статус на реализација - Не;
Надлежни институции: Министерство за информатичко општество и администрација,
Македонски центар за меѓународна соработка, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги,
Забелешка: Од страна на Министерството за информатичко општество и администрација се
посочува дека оваа проблематика е во надлежност на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги. Останатите надлежни институции информираат дека активноста не е
реализирана, со тоа што МЦМС посочува дека не располага со информации за конкретната
активност.

АКТИВНОСТИ ВО ТЕК
1. Активност 1. Донесување на јасни, транспарентни, прецизни и мерливи критериуми по кои
државните органи и институции, органите на општините и на Градот Скопје, како и на правни и
на други лица на кои со закон им е доверено вршење јавни овластувања, ќе ги доделуваат
јавните средства на печатени и електронски медиуми и интернет портали со цел
информирање и запознавање на јавноста со своите услуги или активности(Временска рамка:
2016-2017)
Показател на активност 1. Спроведени дебати; Статус на реализација - Да;
Надлежни институции: Министерство за информатичко општество и администрација, Влада на
РМ - Генерален секретаријат, Македонски центар за меѓународна соработка, Агенција за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Совет за етика во медиумите во Македонија,
Показател на активност 2. Критериумите се утврдени и донесени; Статус на
реализација - Да; Надлежни институции: Министерство за информатичко општество и
администрација, Влада на РМ - Генерален секретаријат, Македонски центар за меѓународна
соработка, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Совет за етика во медиумите
во Македонија,
Показател на активност 3. Критериумите се применуваат во практика; Статус на
реализација – Во тек; Надлежни институции: Министерство за информатичко општество и
администрација, Влада на РМ - Генерален секретаријат, Македонски центар за меѓународна
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соработка, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Совет за етика во медиумите
во Македонија,
Забелешка:
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.8.2017 година донесе Заклучок
за престанување на емитување/рекламирање на владини кампањи/спотови на платен простор
во електронски комерцијални радиодифузери – телевизии и радија, дневни и неделни
весници, билборди итн. (со исклучок на социјалните медиуми), согласно усвоената мерка од
Планот 3-6-9.

2. Активност 2. Измена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со цел
утврдување на јасни критериуми за тоа што претставува соопштение од јавен интерес што
може бесплатно да се емитува на програмите на давателите на аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги(Временска рамка: 2016-2017)
Показател на активност 1. Спроведени дебати; Статус на реализација - Да;
Надлежни институции: Министерство за информатичко општество и администрација, Агенција
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
Показател на активност 2. Изменет закон за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги; Статус на реализација - Во тек; Надлежни институции: Министерство за информатичко
општество и администрација, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
Показател на активност 3. Спроведени анализи и истражувања во поглед на
примена на законската измена; Статус на реализација - Не; Надлежни институции:
Министерство за информатичко општество и администрација, Агенција за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги,
Забелешка: Од страна на Министерство за информатичко општество и администрација се
посочува дека процесот за подготовка на Предлог-Законот за изменување и дополнување на
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, е започнат со првата јавна дискусија
одржана на 14.07.2017 година. На 20.11.2017 година одржана е втората јавна дискусија посветена
на овој закон. Во текот на 2017 година остварени се голем број средби и состаноци со сите
заинтересирани страни и се сослушани и разгледани мислењата на сите кои покажале интерес
да се вклучат во процесот на подготовка на Предлог-Законот. Предлог-Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги е резултат на добиените коментари на Единствениот
национален електронски регистер (ЕНЕР), каде претходната драфт верзија е објавена на
04.11.2017, по што на сите заинтересирани страни им е дадена можност да испраќаат свои
коментари и предлози. Последната верзија е објавена на 26 декември 2017 година, пред да биде
дел од владина процедура и таа е резултат на заедничката работа на Владата на РМ и на
претставници на медиумите во Република Македонија. Со членовите 26 и 27 од овој предлогзакон со коишто се бришат членовите 102 и 103, се укинува можноста државните тела да се
рекламираат по пат на нетранспарентни постапки и постапки со исклучоци, а за тоа да се
исплаќаат средства, кои се основа за влијание врз медиумите и гушење на медиумскиот
простор. Се очекува законот да биде донесен во 2018 година.
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3. Активност 5. Јакнење на улогата на медиумите во превенција на корупцијата и судирот на
интереси(Временска рамка: 2016-2019)
Показател на активност 1. Спроведени обуки за истражувачко новинарство за
областите корупција и судир на интереси; Статус на реализација - Да; Надлежни институции:
Македонски центар за меѓународна соработка, Совет за етика во медиумите во Македонија,
Показател на активност 2. Воспоставен механизам за контрола на примена и
почитување на етичките и професионалните стандарди (саморегулација); Статус на
реализација - Да; Надлежни институции: Македонски центар за меѓународна соработка, Совет
за етика во медиумите во Македонија,
Показател на активност 3. Воспоставување на интерни етички кодекси во
рамките на медиумите; Статус на реализација - Во тек; Надлежни институции: Македонски
центар за меѓународна соработка, Совет за етика во медиумите во Македонија,
Забелешка: Активноста во целина е во тек на реализација. Од страна на надлежните
институции се посочува дека се спроведуваат обуки за истражувачко новинарство. Советот за
етика во медиумите во Македонија, во однос на вториот показател на активност информира
дека функционира повеќе од две години активно преку Жалбената комисија на принцип на
саморегулација и носи одлуки дали одредени медиуми прекршиле етички правила во
новинарството. Жалбената комисија работи исклучиво врз поднесени жалби од правни лица
или од граѓани. Не се воспоставени интерни етички кодекси во рамките на поголем дел од
медиумите.

4.3. ОБЛАСТ: УЛОГАТА И ЗНАЧЕЊЕТО НА НЕВЛАДИНИОТ СЕКТОР ВО БОРБАТА
ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА
Оправданост: Граѓанското општество во Република Македонија игра голема улога во
развојот на демократските процеси. Организациите делуваат во различни области, а често
неговиот развој е условен од моменталните потреби на општеството. Од друга страна,
промената на стратегиите на донаторите неизбежно претставува предизвик за одржливоста
на граѓанскиот сектор и неговото понатамошно јакнење. Потребата од одржлив граѓански
сектор е можна само со домашна поддршка (државно финансирање, даночни олеснувања,
испорака на услуги и сл.). Иако во согласност со истражувањата корупцијата во граѓанскиот
сектор не е високо изразена, потребни се механизми за зголемена транспарентност, отчетност
и саморегулација на граѓанските организации. Потенцијалните ризици од корупција и судир на
интереси во граѓанскиот сектор може да се јават во процесот на користење средства од
буџетот на државата, начинот на дистрибуција на средствата, известувањето за реализираните
активности, целисходноста на поддршката и сл. Прашањата за борбата против корупцијата се
појавија на агендата на граѓанските организации по 2001 година, кога беше спроведено и
првото посеопфатно истражување за корупцијата. Мал број организации специфично се
занимаваа со ова прашање. Напредок има во последните пет години кога поголем број
граѓански организации прават истражувања во различни области и сектори, но и општо
анализи за перцепција и виктимизација на корупцијата и судирот на интереси. Со цел да се
поттикне соработката, ДКСК во 2013 година иницираше потпишување Меморандум за
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соработка помеѓу ДКСК и граѓанските организации. Исто така, граѓанскиот сектор од
декември 2014 година е здружен во напорите за борба против корупција. Имено, формирана е
Платформа за борба против корупција што ја сочинуваат 15 граѓански организации. Имајќи ја
предвид нивната улога во општествениот систем, граѓанските организации стануваат важен
субјект во процесите за следење, анализа и превенирање на корупцијата и судирот на
интереси. Постои голем потенцијал во граѓанските организации да ја информираат јавноста и
на тој начин да влијаат на јакнење на свеста.
Во оваа област предвидени се вкупно 5 конкретни активности и 11 показатели на
активност за надминување на утврдените слабости и ризици за појава на корупција и судир на
интереси.
Надлежни институции за реализација на активностите од оваа област се 3 и тоа:
Државна комисија за спречување на корупцијата, Влада на РМ-Генерален
секретаријат и Македонски центар за меѓународна соработка.
Во наведениот извештаен период за следење на реализацијата на активностите,
податоци доставиле 3 надлежни институции или 100% од вкупниот број надлежни
институции.
I.Во првата година (период јануари 2016-декември 2016 година) од предвидените 5
активности во овaa област:
-реализирани се 0 или 0%
-нереализирани се 4 или 80%
-во тек е 1 или 20%
-не е доставен податок за 0 или 0%
II.Во втората година (период јануари 2016-декември 2017 година) од предвидените 5
активности во овaa област:
-реализирани се 0 или 0%
-нереализирани се 2 или 40%
-во тек е 3 или 60%
-не е доставен податок за 0 или 0%
Од предвидените 11 показатели на активност во овaa област:
-реализирани се 3 или 27%
-нереализирани се 7 или 64%
-во тек се 1 или 9%
-не е доставен податок за 0 или 0%

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА АКТИВНОСТ
ОБЛАСТ: УЛОГАТА И ЗНАЧЕЊЕТО НА НЕВЛАДИНИОТ СЕКТОР ВО БОРБАТА ПРОТИВ
КОРУПЦИЈАТА
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НЕРЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
1. Активност 4. Спроведување на анализа за транспарентноста и финансиската отчетност на
граѓанските организации(Временска рамка: 2017)
Показател на активност 1. Дефинирани индикатори на транспарентност на
граѓанските организации; Статус на реализација - Не; Надлежни институции: Влада на РМ Генерален секретаријат,
Показател на активност 2. Изготвена анализа на транспарентноста на
граѓанските организации; Статус на реализација - Не; Надлежни институции: Влада на РМ Генерален секретаријат,
Забелешка: Се посочува на тоа дека ваква активност/задолжение не е предвидено, а
можностите за реализација на активноста ќе се разгледаат при донесување на новата
Стратегија (2018-2022) за соработка на Владата со граѓанскиот сектор.

2. Активност 5. Спроведување анализа од потребата за саморегулација во граѓанскиот сектор
за добро владеење и транспарентно работење(Временска рамка: 2018)
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Показател на активност 1. Организирана јавна дебата за потреба од
саморегулација во граѓанскиот сектор за добро владеење и транспарентно работење; Статус
на реализација - Не; Надлежни институции: Македонски центар за меѓународна соработка,
Показател на активност 2. Изготвена компаративна анализа за саморегулација
во граѓанскиот сектор за добро владеење и транспарентно работење и преглед на потребите
во Република Македонија; Статус на реализација - Не; Надлежни институции: Македонски
центар за меѓународна соработка,
Забелешка: Надлежната институција информира дека се планира оваа активност да се
разгледа и реализира во соработка со делегацијата на ЕУ.

АКТИВНОСТИ ВО ТЕК
1. Активност 1. Унапредување и проширување на соработката меѓу ДКСК и ГО(Временска
рамка: 2016-2019)
Показател на активност 1. Одржани работни средби годишно; Статус на
реализација - Во тек; Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата,
Македонски центар за меѓународна соработка,
Забелешка: Во согласност со информациите добиени од страна на надлежните институции
активноста е во тек е реализација. ДКСК одржува работни средби со претставниците од
граѓанските организации на нивно барање или по иницијатива на ДКСК. Граѓанските
организации се вклучени во заеднички активности и настани организирани од ДКСК како и на
работа на заеднички антикорупциски проекти. Потпишан е Меморандум за соработка за
поддршка на активности за спроведување на Законот за заштита на укажувачите со
Транспаренси интернешнал Македонија. Потпишан е Меморандум за соработка со Институтот
за демократија Социетас цивилис заради остварување на целите на проектот „Антикорупциска
едукација на учениците од средните училишта”.

Државната комисија за спречување на

корупцијата соработуваше и даде поддршка за реализација на проектот „Следење на работата
на ДКСК“ којшто имаше за цел да придонесе кон поголема транспарентност и отчетност како и
јакнење на јавната свест за резултатите од работата на ДКСК. Проектот се спроведува од
страна на Македонскиот центар за меѓународна соработка, а е поддржан од Британската
амбасада во Р. Македонија.
Активноста ќе се следи континуирано во согласност со утврдената временска рамка.

2. Активност 2. Воспоставување сеопфатен механизам за централизирано следење на
доделените средства за ГО од буџетот на РМ(Временска рамка: 2017)
Показател на активност 1. Воспоставена електронска платформа за
централизирано следење на доделените средства; Статус на реализација - Не; Надлежни
институции: Влада на РМ - Генерален секретаријат,
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Показател на активност 2. Подготвени годишни извештаи за доделените
средства; Статус на реализација - Да; Надлежни институции: Влада на РМ - Генерален
секретаријат,
Показател на активност 3. Објавени извештаи; Статус на реализација - Да;
Надлежни институции: Влада на РМ - Генерален секретаријат,
Забелешка: Активноста во целина е во тек на реализација. По однос на првиот показател на
активност, можностите за реализација ќе се разгледаат при донесување на новата Стратегија
(2018-2022) за соработка на Владата со граѓанскиот сектор. Во однос на останатите показатели
на активност надлежната институција информира дека извештајот за реализација на
Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за
2016 година е разгледана од Владата на Република Македонија на 105-та седница на Владата,
одржана на 21.4.2017година. Во јули 2017 година на веб страната на Одделението за соработка
со НВО на Генералниот секретаријат www.nvosorabotka.gov.mk, во делот Финансиска
поддршка, објавен e детален табеларен преглед на доделени средства за поддршка на
граѓански организации од страна на Владата на РМ, по години, за периодот 2012-2016 год, со
податоци за целите и активностите на секој реализиран проект и потрошени финансиски
средства по ставки, согласно извештаите на организациите. Базата на податоци нуди можност
за пребарување по име на здружение, проект и година на доделени средства.

3. Активност 3. Јавно објавување на финансиските извештаи на ГО за средствата што ги
користат од Буџетот(Временска рамка: 2016)
Показател на активност 1. Доставени извештаи од ГО до надлежните органи на
државната управа; Статус на реализација - Да; Надлежни институции: Влада на РМ Генерален секретаријат, Македонски центар за меѓународна соработка,
Показател на активност 2. Доставени извештаи од органи на државната управа
до Генерален секретаријат на Влада на РМ - Одделение за соработка со невладини
организации; Статус на реализација - Не; Надлежни институции: Влада на РМ - Генерален
секретаријат, Македонски центар за меѓународна соработка,
Показател на активност 3. Објавени извештаи на веб страницата на
Генералниот секретаријат на Влада на РМ-Одделение за соработка со невладини
организации; Статус на реализација - Не; Надлежни институции: Влада на РМ - Генерален
секретаријат, Македонски центар за меѓународна соработка,
Забелешка: Во однос на показателите на активност 1 и 3 надлежната институција –Влада на
РМ-Генерален секретаријат информира дека во јули 2017 година на веб страната на
Одделението за соработка со НВО на Генералниот секретаријат www.nvosorabotka.gov.mk, во
делот Финансиска поддршка, објавен e детален табеларен преглед на доделени средства за
поддршка на граѓански организации од страна на Владата на РМ, по години, за периодот 20122016 година, со податоци за целите и активностите на секој реализиран проект и потрошени
финансиски средства по ставки, согласно извештаите на организациите. Базата на податоци
нуди можност за пребарување по име на здружение, проект и година на доделени средства. За
показателот на активност 2 се посочува на тоа дека ваква активност/задолжение не е
предвидено, а можностите за реализација на активноста ќе се разгледаат при донесување на
новата Стратегија (2018-2022) за соработка на Владата со граѓанскиот сектор. Македонскиот
центар за меѓународна соработка информира дека активноста не е реализирана, без
конкретно образложение.
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4.4. ОБЛАСТ: ЗНАЧЕЊЕ НА ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС ВО БОРБАТА ПРОТИВ
КОРУПЦИЈАТА
Оправданост: Неопходно е да се зајакне степенот на информираност за потребата и
можностите од унапредување на доброто владеење и интегритетот како составни делови на
борбата против корупцијата. За тоа е потребно креирање и воспоставување едукативни
содржини во системот на образованието. Изминативе години ДКСК во соработка со Бирото за
развој на образованието и Министерството за образование и наука успешно спроведе пилот
проект за антикорупциска едукација за учениците од основното образование како
воннаставна активност. Позитивните ефекти од проектот налагаат да се продолжи и да се
прошири едукативната програма во системот на основното и средното образование.
Во оваа област предвидени се вкупно 2 конкретни активности и 4 показатели на
активност за надминување на утврдените слабости и ризици за појава на корупција и судир на
интереси.
Надлежни институции за реализација на активностите од оваа област се 3 и тоа:
Државна комисија за спречување на корупцијата, Министерство за образование и
наука и Биро за развој на образованието.
Во наведениот извештаен период за следење на реализацијата на активностите,
податоци доставиле 3 надлежни институции или 100% од вкупниот број надлежни
институции.
I.Во првата година (период јануари 2016-декември 2016 година) од предвидените 2
активности во овaa област:
-реализирани се 0 или 0%
-нереализирана е 1 или 50%
-во тек е 1 или 50%
-не е доставен податок за 0 или 0%
II.Во втората година (период јануари 2016-декември 2017 година) од предвидените 2
активности во овaa област:
-реализирани се 0 или 0%
-нереализирана е 1 или 50%
-во тек е 1 или 50%
-не е доставен податок за 0 или 0%
Од предвидените 4 показатели на активност во овaa област:
-реализиран е 1 или 25%
-нереализирани се 3 или 75%
-во тек се 0 или 0%
-не е доставен податок за 0 или 0%
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА АКТИВНОСТ
ОБЛАСТ: ЗНАЧЕЊЕ НА ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС ВО БОРБАТА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА
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НЕРЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
1. Активност 1. Воведување на антикорупциски содржини во редовната настава во основното
образование(Временска рамка: 2016-2019)
Показател на активност 1. Ревидирање/промена на наставната програма по
предметот Граѓанско образование со вметнување на содржини со антикорупциска едукација;
Статус на реализација - Не; Надлежни институции: Државна комисија за спречување на
корупцијата, Министерство за образование и наука, Биро за развој на образованието,
Забелешка: Нема промена на наставната програма по предметот Граѓанско образование со
вметнување на содржини со антикорупциска едукација.

АКТИВНОСТИ ВО ТЕК
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1. Активност 2. Воведување на пилот – проект за антикорупциска едукација за учениците од
средно образование како дел од вон наставни активности(Временска рамка: 2016-2019)
Показател на активност 1. Изготвен пилот проект; Статус на реализација - Да;
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата, Министерство за
образование и наука, Биро за развој на образованието,
Показател на активност 2. Реализиран проект во пилот училишта; Статус на
реализација - Не; Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата,
Министерство за образование и наука, Биро за развој на образованието,
Показател на активност 3. Реализиран проект во сите училишта; Статус на
реализација - Не; Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата,
Министерство за образование и наука, Биро за развој на образованието,
Забелешка: Изготвен е пилот проект „Антикорупциска едукација на учениците од средните
училишта“ и формиран е експертски тим кој ќе работи на спроведување на проектните
активности. Се работи на обезбедување финансиски средства за поддршка во реализација на
проектот.
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Стратегиска цел 5: ЕФИКАСНА КООРДИНАЦИЈА НА АНТИКОРУПЦИСКИТЕ
АКТИВНОСТИ, СЛЕДЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА НА ОСТВАРУВАЊЕТО
Ефикасната координација, следење и евалуација на остварувањето на Државната
програма како комплексен процес ја подразбира потребата од усогласување на
надлежностите, соработката и комуникацијата меѓу вклучените субјекти. Ангажманот на
повеќе субјекти во една поширока и заедничка рамка за делување во борбата против
корупцијата и судирот на интереси подразбира сеопфатен, инклузивен и координиран
пристап. Следењето е континуирана активност на системско собирање податоци за
активностите со цел да се извести за напредокот во постигнувањето на целите како и
преземање мерки за отстранување евентуални слабости и идентификување нови елементи
што би се вградиле во постојните стратегиски заложби.Евалуацијата е процес паралелен на
следењето и претставува системска и објективна процена на тековните состојби или на
завршницата на антикорупциската стратегија.
Во рамките на оваа стратегиска цел се опфатени 4 (четири фази) што се во насока
на ефикасно и ефективно остварување на Државната програма 2016-2019, кои се меѓусебно
тесно поврзани и зависни и мора да се гледаат во рамките на единствен сеопфатен процес.
Тоа се:
5.1 Соработката меѓу институциите вклучени во остварувањето на Државната програма 20162019
5.2 Следење на остварувањето
5.3 Евалуација
5.4 Ефекти од остварувањето на Државната програма 2016-2019.

Во оваа стратегиска цел предвидени се вкупно 9 (девет) активности .
I.Во првата година (период јануари 2016-декември 2016 година) од вкупно
предвидените 9 активности во овaa стратегиска цел, реализирани се 3 или 33,33%, во тек
се 3 или 33,33%, не се реализирани 3 активности или 33,33% и нема активности за кои не е
доставен податок.
II.Во втората година (период јануари 2016-декември 2017 година) од вкупно
предвидените 9 активности во овaa стратегиска цел, реализирани се 3 или 33,33% , во тек
се 2 или 22,22%, не се реализирани 4 активности или 44,44% и нема активности за кои не е
доставен податок.
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Реализација на активностите во Стратегиска цел 5
0,00%
33,33%

33,33%

Реализирани
Нереализирани
Во тек

33,33%

Без податок

период јануари 2016-декември 2016 година

Реализација на активностите во Стратегиска цел 5
Реализирани
0,00%

Нереализирани

22,22%
33,33%

Во тек
Без податок

44,44%

период јануари 2016-декември 2017 година
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ ОД СТРАТЕГИСКА ЦЕЛ 5:
ЕФИКАСНА КООРДИНАЦИЈА НА АНТИКОРУПЦИСКИТЕ
АКТИВНОСТИ, СЛЕДЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА НА ОСТВАРУВАЊЕТО-ПО ФАЗИ

Ефекти од остварувањето на ДП 20162019

1

Евалуација на остварувањето

1

Реализирани

1

Нереализирани

Следење на остварувањето на ДП 20162019

3

Во тек

2

Без податок

Соработка меѓу институциите вклучени
во остварувањето на ДП 2016-2019

1
0

1

2

3

4

5

6

период јануари 2016-декември 2016 година
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2

Нереализирани
Следење на остварувањето на ДП 20162019

3

Во тек

2

Без податок

Соработка меѓу институциите вклучени
во остварувањето на ДП 2016-2019

1
0

1

2

3

4

5

6

период јануари 2016-декември 2017 година
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5.1. ОБЛАСТ:СОРАБОТКА МЕЃУ ИНСТИТУЦИИТЕ ВКЛУЧЕНИ ВО ОСТВАРУВАЊЕТО НА
ДРЖАВНАТА ПРОГРАМА 2016-2019
ДКСК е главен координативен орган, со надлежност да ја донесе Државната програма
2016-2019 и да го следи нејзиното остварување, да ја поттикне реализацијата на утврдените
антикорупциски мерки и да иницира активности за нивно ефикасно спроведување.
Истовремено ДКСК се јавува и во улога на надлежна, односно вклучена институција за
реализација на конкретни активности.
Во согласност со своите законски надлежности ДКСК се грижи за доследна примена
на Државната програма 2016-2019 и остварување на утврдените активности од Акциониот
план преку воспоставување платформа за координација, комуникација, поддршка и соработка
со надлежните институции.
Во оваа област предвидена е 1 конкретна активност и 2 показатели на активност.
Надлежни институции за реализација на активноста од оваа област се 26 и тоа:
Министерство за правда, Државна комисија за спречување на корупцијата,
Министерство за финансии, Судски совет на РМ, Здружение на судии на РМ,
Академија за судии и јавни обвинители, Собрание на РМ, Совет на јавните обвинители
на РМ, Јавно обвинителство на РМ, Министерство за информатичко општество и
администрација, Министерство за образование и наука, Министерство за економија,
Министерство за внатрешни работи, Управа за финансиска полиција, Биро за јавни
набавки, Управа за финансиско разузнавање, Биро за развој на образованието,
Заедница на единиците на локална самоуправа на РМ, Управа за јавни приходи на РМ,
Влада на РМ - Генерален секретаријат, Македонски центар за меѓународна соработка,
Државна Изборна Комисија, Државен завод за ревизија, Комисија за заштита на
правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, Агенција за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги и Совет за етика во медиумите во Македонија.
Во наведениот извештаен период за следење на реализацијата на активностите,
податоци доставиле 26 надлежни институции или 100% од вкупниот број надлежни
институции.
I.Во првата година (период јануари 2016-декември 2016 година) од предвидената 1
активност во овaa област:
-реализирани се 0 или 0%
-нереализирана е 1 или 100%
-во тек се 0 или 0%
-не е доставен податок за 0 или 0%
II.Во втората година (период јануари 2016-декември 2017 година) од предвидената 1
активност во овaa област:
-реализирани се 0 или 0%
-нереализирана е 1 или 100%
-во тек се 0 или 0%
-не е доставен податок за 0 или 0%
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Од предвидените 2 показатели на активност во овaa област:
-реализирани се 0 или 0%
-нереализирани се 1 или 50%
-во тек се 1 или 50%
-не е доставен податок за 0 или 0%

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА АКТИВНОСТ
ОБЛАСТ: СОРАБОТКА МЕЃУ ИНСТИТУЦИИТЕ ВКЛУЧЕНИ ВО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ДРЖАВНАТА
ПРОГРАМА 2016-2019

НЕРЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
1. Активност 1. Воспоставување платформа за координација, комуникација, поддршка и
соработка меѓу ДКСК и институциите со цел остварување на активностите од Државната
програма(Временска рамка: 2016)
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Показател на активност 1. Одржани работни средби со претставниците од
надлежните институции; Статус на реализација – Во тек; Надлежни институции: Државна
комисија за спречување на корупцијата,
Показател на активност 2. Донесени стратешки антикорупциски документи во
институциите, во согласност со активностите и насоките од Државната програма; Статус на
реализација - Не; Надлежни институции: Министерство за правда, Државна комисија за
спречување на корупцијата, Министерство за финансии, Судски совет на РМ, Здружение на
судии на РМ, Академија за судии и јавни обвинители, Собрание на РМ, Совет на јавните
обвинители на РМ, Јавно обвинителство на РМ, Министерство за информатичко општество и
администрација, Министерство за образование и наука, Министерство за економија,
Министерство за внатрешни работи, Управа за финансиска полиција, Биро за јавни набавки,
Управа за финансиско разузнавање, Биро за развој на образованието, Заедница на единиците
на локална самоуправа на РМ, Управа за јавни приходи на РМ, Влада на РМ - Генерален
секретаријат, Македонски центар за меѓународна соработка, Државна Изборна Комисија,
Државен завод за ревизија, Комисија за заштита на правото за слободен пристап до
информациите од јавен карактер, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Совет
за етика во медиумите во Македонија,
Забелешка: Во согласност со добиените податоци, освен една институција останатите немаат
донесено поединечни стратешки антикорупциски документи во согласност со активностите и
насоките од Државната програма 2016-2019. Одржувањето работни средби со претставниците
од надлежните/вклучените институции како и зголемената проактивност и иницијативност од
нивна страна за донесување посебни стратегиски антикорупциски документи во согласност со
активностите од Државната програма 2016-2019 се во насока на успешна имплементација на
програмските активности.

5.2. ОБЛАСТ: СЛЕДЕЊЕ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ДРЖАВНАТА ПРОГРАМА 2016-2019
Централно место во процесот на следење на остварувањето на Државната програма
2016-2019 има ДКСК. Со цел успешно остварување на активностите и утврдување на улогите
на сите вклучени субјекти, во Акциониот план јасно се дефинирани надлежностите и
обврските што ги имаат институциите опфатени со Државната програма 2016-2019. Во
смисла на ова, утврдени се надлежните институции кои директно до ДКСК ги доставуваат
податоците за статусот на реализација и се одговорни за остварување на активностите како и
вклучените институции кои даваат поддршка, соработуваат и се грижат за успешно
остварување на активностите во утврдените насоки.
Надлежните институции кои непосредно ги спроведуваат активностите имаат обврска
навремено и квалитетно да ги реализираат активностите и за истото, во согласност со
утврдената динамика и рокови, да ја известуваат ДКСК. За таа цел, од страна на сите надлежни
институции опфатени со Државната програма 2016-2019 се номинираат лица преку кои ДКСК
ја остварува соработката и кои се задолжени да доставуваат податоци за статусот на
реализација на активностите во име на институцијата што е надлежна.
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Во оваа област предвидени се вкупно 5 конкретни активности и 11 показатели на
активност.
Надлежни институции за реализација на активностите од оваа област се 26 и тоа:
Министерство за правда, Државна комисија за спречување на корупцијата,
Министерство за финансии, Судски совет на РМ, Здружение на судии на РМ,
Академија за судии и јавни обвинители, Собрание на РМ, Совет на јавните обвинители
на РМ, Јавно обвинителство на РМ, Министерство за информатичко општество и
администрација, Министерство за образование и наука, Министерство за економија,
Министерство за внатрешни работи, Управа за финансиска полиција, Биро за јавни
набавки, Управа за финансиско разузнавање, Биро за развој на образованието,
Заедница на единиците на локална самоуправа на РМ, Управа за јавни приходи на РМ,
Влада на РМ - Генерален секретаријат, Македонски центар за меѓународна соработка,
Државна Изборна Комисија, Државен завод за ревизија, Комисија за заштита на
правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, Агенција за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги и Совет за етика во медиумите во Македонија.
Во наведениот извештаен период за следење на реализацијата на активностите,
податоци доставиле 26 надлежни институции или 100% од вкупниот број надлежни
институции.
I.Во првата година (период јануари 2016-декември 2016 година) од предвидените 5
активности во овaa област:
-реализирани се 3 или 60%
-нереализирани се 0 или 0%
-во тек се 2 или 40%
-не е доставен податок за 0 или 0%
II.Во втората година (период јануари 2016-декември 2017 година) од предвидените 5
активности во овaa област:
-реализирани се 3 или 60%
-нереализирани се 0 или 0%
-во тек се 2 или 40%
-не е доставен податок за 0 или 0%
Од предвидените 11 показатели на активност во овaa област:
-реализирани се 8 или 73%
-нереализирани се 2 или 18%
-во тек се 1 или 9%
-не е доставен податок за 0 или 0%
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА АКТИВНОСТ
ОБЛАСТ: СЛЕДЕЊЕ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ДРЖАВНАТА ПРОГРАМА 2016-2019

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
1. Активност 1. Номинирање претставници од сите институции опфатени со Државната
програма(Временска рамка: 2016)
Показател на активност 1. Изготвена база на податоци во ДКСК за
номинираните лица; Статус на реализација - Да; Надлежни институции: Државна комисија за
спречување на корупцијата,
2. Активност 2. Редовно информирање за промена на номинираното лице(Временска рамка:
2016)
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Показател на активност 1. Ажурирана база на податоци за сите номинирани
лица; Статус на реализација - Да; Надлежни институции: Министерство за правда,
Министерство за финансии, Судски совет на РМ, Здружение на судии на РМ, Академија за
судии и јавни обвинители, Собрание на РМ, Совет на јавните обвинители на РМ, Јавно
обвинителство на РМ, Министерство за информатичко општество и администрација,
Министерство за образование и наука, Министерство за економија, Министерство за
внатрешни работи, Управа за финансиска полиција, Биро за јавни набавки, Управа за
финансиско разузнавање, Биро за развој на образованието, Заедница на единиците на
локална самоуправа на РМ, Управа за јавни приходи на РМ, Влада на РМ - Генерален
секретаријат, Македонски центар за меѓународна соработка, Државна Изборна Комисија,
Државен завод за ревизија, Комисија за заштита на правото за слободен пристап до
информациите од јавен карактер, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Совет
за етика во медиумите во Македонија,
Показател на активност 2. Навремено доставени податоци за статусот на
реализација на активностите; Статус на реализација - Да; Надлежни институции:
Министерство за правда, Министерство за финансии, Судски совет на РМ, Здружение на
судии на РМ, Академија за судии и јавни обвинители, Собрание на РМ, Совет на јавните
обвинители на РМ, Јавно обвинителство на РМ, Министерство за информатичко општество и
администрација, Министерство за образование и наука, Министерство за економија,
Министерство за внатрешни работи, Управа за финансиска полиција, Биро за јавни набавки,
Управа за финансиско разузнавање, Биро за развој на образованието, Заедница на единиците
на локална самоуправа на РМ, Управа за јавни приходи на РМ, Влада на РМ - Генерален
секретаријат, Македонски центар за меѓународна соработка, Државна Изборна Комисија,
Државен завод за ревизија, Комисија за заштита на правото за слободен пристап до
информациите од јавен карактер, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Совет
за етика во медиумите во Македонија,
Забелешка за активност 1 и 2: ДКСК располага со ажурирана база на податоци за сите
номинирани лица од надлежните институции со цел навремено добивање на податоците како
и остварување поефикасна комуникација. Институциите информираат доколку има промена
на номинираното лице.

3. Активност 3. Утврдување методологија за собирање и обработка на податоците за
реализацијата на програмските активности(Временска рамка: 2016)
Показател на активност 1. Утврдена методологија за собирање и обработка на
податоците; Статус на реализација - Да; Надлежни институции: Државна комисија за
спречување на корупцијата,
Показател на активност 2. Креирана веб апликација за електронско
доставување на податоците; Статус на реализација - Да; Надлежни институции: Државна
комисија за спречување на корупцијата,
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Забелешка: Утврдена е методологија за годишно собирање и обработка на податоците за
реализацијата на програмските активности. Со финансиска поддршка на Македонскиот
центар за меѓународна соработка во рамки на Програмата на УСАИД за борба против
корупцијата изготвена е веб апликација за електронско доставување на податоците која
претставува надградба односно прилагодување на постоечката веб апликација со содржините
на новата Државна програма 2016-2019.

АКТИВНОСТИ ВО ТЕК
1. Активност 4. Воспоставување систем за доставување на податоци кој ќе обезбеди
поголема обврзност и извештајност од страна на надлежните институции(Временска рамка:
2016)
Показател на активност 1. Воспоставен систем; Статус на реализација - Не;
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата,
Показател на активност 2. Доставени податоци од страна на сите надлежни
институции; Статус на реализација - Да; Надлежни институции: Државна комисија за
спречување на корупцијата,
Показател на активност 3. Јасни и конкретни податоци засновани на факти;
Статус на реализација – Во тек; Надлежни институции: Државна комисија за спречување на
корупцијата,
Забелешка: Воспоставувањето на систем за доставување податоци што ќе обезбеди поголема
обврзност и извештајност од страна на надлежните институции ќе овозможи до ДКСК да
бидат доставени податоци од страна на сите надлежни институции и податоците да бидат
јасни, конкретни и засновани на факти. Во однос на следењето на реализацијата на
активностите, доставени се податоци од страна на сите надлежни институции, но за поголен
број од активностите не се дадени јасни и конкретни образложенија за статусот на нивната
реализација.

2. Активност 5. Прибирање, обработка и анализа на добиените податоци(Временска рамка:
2016-2019)
Показател на активност 1. Изготвени извештаи за остварувањето на Државната
програма; Статус на реализација – Да; Надлежни институции: Државна комисија за
спречување на корупцијата,
Показател

на

активност

2.

Презентирани

резултатите

на

годишна

конференција; Статус на реализација – Не; Надлежни институции: Државна комисија за
спречување на корупцијата,
Показател на активност 3. Објавени годишни извештаи за остварувањето;
Статус на реализација – Да; Надлежни институции: Државна комисија за спречување на
корупцијата,
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5.3. ОБЛАСТ: ЕВАЛУАЦИЈА НА ОСТВАРУВАЊЕТО
Целта на следењето и евалуацијата на остварувањето како два паралелни процеси не
претставува само собирање податоци за напредокот во спроведувањето на активностите, туку
и преземање конкретни мерки за отстранување на недостатоците и слабостите и
идентификување нови елементи што би се вградиле во постојните стратегиски
антикорупциски заложби.
Поради реалната можност условите за спроведување на Државната програма 20162019 да се променат или поради некоја друга причина да се појави потреба за дополнување
или измена на текстот на Државната програма 2016-2019, треба да се утврди начинот на кој ќе
се направи потребното ревидирање. Следењето на спроведливоста и остварувањето на
утврдените активности и редовното известување од страна на надлежните институции за
реализација на активностите како и на нивните стратегиски антикорупциски документи, ќе
придонесат за ефикасно спроведување на процесот на евалуација на остварувањето.
Во оваа област предвидени се вкупно 2 конкретни активности и 5 показатели на
активност.
Надлежни институции за реализација на активностите од оваа област се 26 и тоа:
Министерство за правда, Државна комисија за спречување на корупцијата,
Министерство за финансии, Судски совет на РМ, Здружение на судии на РМ,
Академија за судии и јавни обвинители, Собрание на РМ, Совет на јавните обвинители
на РМ, Јавно обвинителство на РМ, Министерство за информатичко општество и
администрација, Министерство за образование и наука, Министерство за економија,
Министерство за внатрешни работи, Управа за финансиска полиција, Биро за јавни
набавки, Управа за финансиско разузнавање, Биро за развој на образованието,
Заедница на единиците на локална самоуправа на РМ, Управа за јавни приходи на РМ,
Влада на РМ - Генерален секретаријат, Македонски центар за меѓународна соработка,
Државна Изборна Комисија, Државен завод за ревизија, Комисија за заштита на
правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, Агенција за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги и Совет за етика во медиумите во Македонија.
Во наведениот извештаен период за следење на реализацијата на активностите,
податоци доставиле 26 надлежни институции или 100% од вкупниот број надлежни
институции.
I.Во првата година (период јануари 2016-декември 2016 година) од предвидените 2
активности во овaa област:
-реализирани се 0 или 0%
-нереализирана е 1 или 50%
-во тек е 1 или 50%
-не е доставен податок за 0 или 0%
II.Во втората година (период јануари 2016-декември 2017 година) од предвидените 2
активности во овaa област:
-реализирани се 0 или 0%
-нереализирани се 2 или 100%
-во тек се 0 или 0%
-не е доставен податок за 0 или 0%
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Од предвидените 5 показатели на активност во овaa област:
-реализирани се 0 или 0%
-нереализирани се 4 или 80%
-во тек е 1 или 20%
-не е доставен податок за 0 или 0%

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА АКТИВНОСТ
ОБЛАСТ: ЕВАЛУАЦИЈА НА ОСТВАРУВАЊЕТО
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НЕРЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ

1.

Активност

1.

Следење

на

спроведливоста

и

остварувањето

на

утврдените

активности(Временска рамка: 2016-2019)
Показател на активност 1. Преглед на нереализираните активности и
утврдување на причините за отсуство на реализација; Статус на реализација – Во тек;
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата,
Показател на активност 2. Проценка на потребата од ревидирање; Статус на
реализација - Не; Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата,
Показател на активност 3. Препораки за ревидирање и нивно инкорпорирање;
Статус на реализација - Не; Надлежни институции: Државна комисија за спречување на
корупцијата,
Забелешка: По секој извештаен период, има преглед на активностите кои не се реализирани.
Не е направена проценка на потребата од ревидирање.

2. Активност 2. Известување од страна надлежните институции за реализација на нивните
стратешки антикорупциски документи(Временска рамка: 2016-2019)
Показател на активност 1. Доставен извештај за реализација на активности од
одделни стратешки антикорупциски документи; Статус на реализација - Не; Надлежни
институции: Министерство за правда, Министерство за финансии, Судски совет на РМ,
Здружение на судии на РМ, Академија за судии и јавни обвинители, Собрание на РМ, Совет на
јавните обвинители на РМ, Јавно обвинителство на РМ, Министерство за информатичко
општество и администрација, Министерство за образование и наука, Министерство за
економија, Министерство за внатрешни работи, Управа за финансиска полиција, Биро за јавни
набавки, Управа за финансиско разузнавање, Биро за развој на образованието, Заедница на
единиците на локална самоуправа на РМ, Управа за јавни приходи на РМ, Влада на РМ Генерален секретаријат, Македонски центар за меѓународна соработка, Државна Изборна
Комисија, Државен завод за ревизија, Комисија за заштита на правото за слободен пристап до
информациите од јавен карактер, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Совет
за етика во медиумите во Македонија,
Показател на активност 2. Број на реализирани активности во согласност со
активностите од Државната програма; Статус на реализација - Не; Надлежни институции:
Министерство за правда, Министерство за финансии, Судски совет на РМ, Здружение на
судии на РМ, Академија за судии и јавни обвинители, Собрание на РМ, Совет на јавните
обвинители на РМ, Јавно обвинителство на РМ, Министерство за информатичко општество и
администрација, Министерство за образование и наука, Министерство за економија,
Министерство за внатрешни работи, Управа за финансиска полиција, Биро за јавни набавки,
Управа за финансиско разузнавање, Биро за развој на образованието, Заедница на единиците
на локална самоуправа на РМ, Управа за јавни приходи на РМ, Влада на РМ - Генерален
секретаријат, Македонски центар за меѓународна соработка, Државна Изборна Комисија,
Државен завод за ревизија, Комисија за заштита на правото за слободен пристап до
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информациите од јавен карактер, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Совет
за етика во медиумите во Македонија,
Забелешка: Во согласност со претходно добиените податоци, освен една институција
останатите немаат донесено поединечни стратешки антикорупциски документи во согласност
со активностите и насоките од Државната програма 2016-2019. Од тие причини нема можност
за реализација на двата показатели на активност.

5.4. ОБЛАСТ: ЕФЕКТИ ОД ОСТВАРУВАЊЕТО НА ДРЖАВНАТА ПРОГРАМА 2016-2019
Државната програма 2016-2019 има за цел да се постигнат предвидените резултати и
ефекти на еден реформски процес за што е потребно на одреден временски период да се
врши процена на ефектите од тој процес. Поради ова, потребно е да се предвиди начин за
следење на прогресот на спроведување на Државната програма 2016-2019, преку одржлив и
сеопфатен механизам за процена на корупциските ризици и ефективност на
антикорупциските мерки.
Во оваа област предвидена е 1 конкретна активност и 2 показатели на активност.
Надлежна институција за реализација на активноста од оваа област е 1 и тоа:
Државна комисија за спречување на корупцијата.
I.Во првата година (период јануари 2016-декември 2016 година) од предвидената 1
активност во овaa област:
-реализирани се 0 или 0%
-нереализирана е 1 или 100%
-во тек се 0 или 0%
-не е доставен податок за 0 или 0%
II.Во втората година (период јануари 2016-декември 2017 година) од предвидената 1
активност во овaa област:
-реализирани се 0 или 0%
-нереализирана е 1 или 100%
-во тек се 0 или 0%
-не е доставен податок за 0 или 0%
Од предвидените 2 показатели на активност во овaa област:
-реализирани се 0 или 0%
-нереализирани се 2 или 100%
-во тек се 0 или 0%
-не е доставен податок за 0 или 0%
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА АКТИВНОСТ
ОБЛАСТ: ЕФЕКТИ ОД ОСТВАРУВАЊЕТО НА ДРЖАВНАТА ПРОГРАМА 2016-2019

80

НЕРЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
Активност 1. Спроведување истражувања за мерење на ефектите од активностите на
Државната програма(Временска рамка: 2017-2019)
Показател на активност 1. Изготвен извештај од спроведените истражувања со
заклучни согледувања и препораки; Статус на реализација - Не; Надлежни институции:
Државна комисија за спречување на корупцијата,
Показател на активност 2. Преглед на областите во кои е постигнат напредок;
Статус на реализација - Не; Надлежни институции: Државна комисија за спречување на
корупцијата,
Забелешка: Истражувања за мерење и оцена на ефектите од активностите на Државната
програма 2016-2019 и извештаи од спроведените истражувања со преглед на областите во кои е
постигнат напредок не се спроведени во 2017 година. Во согласност со утврдената временска
рамка за реализација, активности во оваа насока се планирани во 2019 година.

ДРЖАВНА КОМИСИЈА
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА
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