Република Македонија
ДРЖАВНА КОМИСИЈА
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА
Ул. “Даме Груев” бр.1 1000 Скопје

тел: 02 / 3 215 377

факс: 02 / 3 215 380

E-mail:dksk@dksk.org.mk

Број 10-2779/1
22.12.2015 година
Скопје

ИЗВЕШТАЈ
ЗА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ДРЖАВНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И РЕПРЕСИЈА НА
КОРУПЦИЈАТА И ДРЖАВНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И НАМАЛУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА
НА СУДИР НА ИНТЕРЕСИ СО АКЦИОНЕН ПЛАН
2011-2015 ГОДИНА

период декември 2011- септември 2015 година

Вовед
Државната комисија за спречување на корупцијата (во натамошниот текст: ДКСК)
реализирајќи ја првата од своите законски надлежности, која се остварува врз основа на
долгорочните стратешки цели за континуирана и бескомпромисна борба против
организираниот криминал и корупцијата во Република Македонија, во декември 2011
година ја донесе Државната програма за превенција и репресија на корупцијата и
Државната програма за превенција и намалување на појавата на судир на интереси со
Акционен план 2011-2015 (во натамошниот текст: Државна програма 2011-2015).
Тргнувајќи од фактот дека корупцијата и судирот на интереси се поврзани
негативни општествени појави, што во целина налага синхронизирани активности за
нивна превенција и репресија, ДКСК се определи двата стратешки документи за борба
против корупцијата и судирот на интереси да ги подготви во рамките на единствен
процес во еден зеднички документ, исполнувајќи ги со тоа надлежностите од двата
закона – Законот за спречување на корупцијата и Законот за спречување судир на
интереси.
Имајќи го предвид значењето на овој документ за кој што требаше да се постигне
согласност на сите структури во општественото и политичкото живеење, потребата од
мултидисциплинарност во пристапот, како и потребата да се обезбеди имплементација
на сеопфатни и ефикасни мерки за превенција и репресија на корупцијата, ДКСК во
активностите за подготовка на Државната програма 2011-2015 ги вклучи сите
релевантни државни органи и институции, граѓанскиот и приватниот сектор, медиумите и
домашни и странски експерти.
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Преку овој стратешки документ, ДКСК ја креираше и насочи општествената
акција како јасно дефиниран непрекинат процес кој почива врз подобрување и
зајакнување на нормативните и институционалните капацитети, создавање јавна,
колективна и поединечна свест за штетноста од корупцијата, нужноста од нејзино
препознавање и откривање како и афирмирање на сите форми на превентивно
делување напоредно со ефикасното санкционирање. Тоа во суштина истовремено
значеше и зајакнување на одговорноста на сите носители на јавни функции и
овластувања, зајакнување на казнената политика и постојано подигање на нивото на
владеење на правото.
Државната програма 2011-2015, претставува спој на сите досегашни анализи,
сознанија, искуства и добри практики за креирање на долгорочна стратегија за целината
на општествениот систем. Притоа ДКСК оваа нејзина активност ја одвиваше со
насочување на активностите во општеството кон долгорочно стабилно антикорупциско
функционирање на системот и на поедниците во него, во што се одеше етапно и
усогласено со фактичките состојби во развојот на оспособеноста на системот и нивото
на корупцијата во практиката. Така, во Државните програми од првиот и вториот
мандатен период на ДКСК, фокусот на дејствување беше ставен прво врз целината на
системот, а потоа врз шест столбови од системот на национален интегритет, а Државната
програма 2011-2015 оди чекор натаму и е насочена кон 11 сектори во општеството во кои
проблемите и ризиците од корупција се најизразени. Смислата на ваквата стратегија е да
се дејствува врз искуствено најизразените ризични општествени сегменти со конкретни
активности и мерки чија реализација се следи континуирано преку индикатори за
спроведена активност и за ефективност во практиката. Активностите се поставени така
да го поттикнуваат процесот на јакнење на институционалниот и личниот интегритет,
нормативната рамка, ресурсите и соработката меѓу институциите како и подигање на
јавната свест за штетноста на корупцијата и судирот на интереси што низ искуството на
поразвиените земји претставува потврдена формула за градење долгорочно одржливи
антикорупциски капацитети на земјата.
Државната програма 2011-2015 претставува сеопфатен документ од стратешки
карактер во кој со цел воспоставување одржлив, комплементарен и ефикасен систем за
превенција и репресија на корупцијата и судирот на интереси , се утврдени 11 сектори во
кои ризиците и проблемите со корупцијата и судирот на интереси се најизразени СЕКТОР I - Политички сектор, СЕКТОР II - Правосудство, СЕКТОР III - Јавна
администрација, СЕКТОР IV - Oргани за спроведување на законот, СЕКТОР V- Царина,
СЕКТОР VI - Локална самоуправа, СЕКТОР VII - Јавен сектор, СЕКТОР VIII - Здравство,
труд и социјална политика, СЕКТОР IX - Образование и спорт СЕКТОР X- Приватен
сектори СЕКТОР XI - Медиуми и граѓанско општество.
Aкциониот план односно матрицата на мерки за спречување на корупцијата и
судирот на интереси ги содржи основните детектирани проблеми, активностите и
мерките за надминување на проблемите и ризиците, индикаторите за следење на
остварувањето на активностите, органите и институциите задолжени за одделни
активности, временските приоритети и индикаторите за мерење на ефектите од
преземените активности во практиката. Така, во Акциониот план на Државната програма
се утврдени 51 проблем/ризичен фактор, 156 активности за надминување на проблемите
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и ризиците, 221 индикатор за следење на остварувањето на активностите и 156
индикатори на ефективност.
При изработката на Државната програма 2011-2015, ДКСК се раководеше од
анализите на ефикасноста на спроведените активности од претходните државни
програми, препораките на ГРЕКО од третиот круг на евалуација, Извештајот на
Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2011 година,
Стратегијата за реформа на јавната администрација во Република Македонија 20102015 година, Националната програма за приспособување со правото на Европската Унија
за периодот 2011-2013 година како и други документи што се однесуваат на борбата
против корупцијата и намалувањето на судирот на интереси. За процесот на подготовка
на Државната програма 2011-2015, ДКСК оствари соработка и обезбеди поддршка од
Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Македонија,
Министерството за правда, Делегацијата на Европската унија во Република Македонија
и УНДП - Канцеларијата во Скопје, а исто така имаше и директна помош и поддршка од
претставниците на институциите од сите сфери на општественото и економскополитичкото уредување, кои со своeто учество помогнаа да се идентификуваат
ризичните полиња за корупција и судир на интереси и активностите за нивно
надминување.
Државната комисија за спречување на корупцијата по донесувањето на Државната
програма 2011-2015, како механизам кој содржи систем на мерки и активности врз
основа на кои ќе се следи и оценува ефикасноста за борбата против корупцијата и
судирот на интереси, континуирано го следеше остварувањето на тие активности и
резултатите ги презентираше на годишните конференции.
Државната комисија за спречување на корупцијата одржа три конференции за оценка на
остварувањето на Државната програма 2011-2015. Првата конференција се одржа на 1315 февруари 2013 година, втората на 26 февруари 2014 година и третата на 6 март 2015
година.
Од годишните конференции за оценка на остварувањето на Државната програма 20112015 се согледа дека утврдените активности успешно се реализираат, а надлежните
институции треба да обезбедат нивно конкретно и интензивирано спроведување, се до
целосно имплементирање на препораките и приоритетите вградени во програмата,
имајќи го притоа предвид крајниот рок за нејзина реализација.
На првото оценување на остварувањето на Државната програма 2011-2015 на
годишната конференција, беше заклучено дека степенот на реализација на активностите
за една година од нејзиното донесување е со коректно и вообичаено темпо на
реализација споредено со остварувањето на претходните државни програми за истиоот
период. Имено, податоците покажаа дека како реализирани и како активности кои се во
тек и се во позитивен и добар правец на реализација за кус период, се 60% од
предвидените активности. Се констатира дека со најмал степен на реализација се
активностите од Политичкиот сектор и Секторот Медиуми и граѓанско општество. Како
оперативен заклучок од оваа конференција произлезе потребата ДКСК во директна
соработка со надлежните институции, да пристапи кон подобро дефинирање на
индикаторите на активност, индикаторите на ефективност, роковите и надлежните
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институции, се заради успешна реализација на активностите и надминување на
утврдените проблеми.
На третата годишна конференција беше констатирано дека утврдените активности
од Државната програма 2011-2015 успешно се реализираат. Се согледа дека најголем
процент на реализирани активности има во секторот Царина, а најмал процент во
Политичкиот сектор, во кој активностите пред се се однесуваат на подобрување на
нормативната и институционалната рамка, како и во Секторот Јавна администрација во
кој поголем дел од активностите се во тек на реализација.
Општ заклучок на конференциите е дека во континуитет, како успешна и ефикасна
се потврдува соработката меѓу ДКСК и надлежните институции за спроведување на
активностите од Акциониот план на Државната програма 2011-2015 во делот на
доставување податоци за статусот на реализација на активностите.

Методологија за следење на остварувањето на
Државната програма 2011-2015
Државната комисија за спречување на корупцијата континуирано ја следи
реализацијата на утврдените антикорупциски политики и активности во целина и
поединечно низ посебен систем на следење на остварувањето на државните програми,
со веќе утврдената и прифатена методологија дизајнирана така што од надлежните
институции, систематски и директно да се собираат потребните податоци за статусот на
реализација на активностите. Во процесот на следење на остварувањето на Државната
програма 2011-2015 беа вклучени 97 надлежни институции, од кои ДКСК полугодишно ги
прибираше, ги обработуваше и анализираше доставените податоци и ги изготвуваше
годишните извештаи. По заокружување на секоја година, резултатите од следењето се
презентираа на годишна конференција. Врз основа на податоците за статусот на
реализација на активностите содржани во извештаите се донесуваа заклучни
согладувања и препораки за остварувањето на Државната програма 2011-2015.
Во втората половина на 2012 година, ДКСК со поддршка на УНДП-Канцеларијата
во Скопје воведе веб апликација за електронско доставување и пополнување на
податоците за статусот на реализација на активностите од Државната програма 20112015. Ова претставува новина во процесот на следење на реализацијата на активностите
и е во насока на подобрување и унапредување на прибирањето, обработката и анализата
на податоците. ДКСК во соработка со УНДП-Канцеларијата во Скопје, реализира четири
еднодневни обуки за работа со веб апликацијата, со цел сите номинирани лица од
надлежните институции да се запознаат со начинот на нејзиното функционирање и
практична примена. Во истата насока изготвено е и „Упатство за користење на
апликацијата за онлајн пополнување на Акциониот план“. 1
Државната комисија за спречување на корупцијата како главен координатор и
поттикнувач во процесот на реализација и следење на остварувањето на активностите од
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Државната програма 2011-2015, а со цел нејзина поефикасна имплементација, реализира
низа активности во соработка со надлежните институции.
Исто така ДКСК непосредно, во улога на активен субјект во релизацијата на
Државната програма со заложба за посилен поттик на надлежните институции за
успешно остварување на активностите и со висок степен на посветеност во изнаоѓањето
сеопфатни решенија за ефикасно имплементирање на Државната програма, презема
повеќе активности во таа насока.
Така, на првата годишна конференција за оценка на остварувањето на Државната
програма 2011-2015, ДКСК преку работата на работните групи за одделни сектори од
Државната програма им даде можност на претставниците од институциите и експертите
од областите кои секторски се опфатени со програмата да дадат предлози за
подобрување на реализацијата на активностите и за надминување на утврдените
проблеми во реализацијата. Како резултат на ова, со партиципативност на
претставниците од надлежните институции, во насока на подобрување на реализацијата
на активностите, во одделни сектори од Државната програма беа направени одредени
измени во роковите на реализација на активностите, надлежните институции и
индикаторите на активност.
Истовремено, ДКСК согледувајќи дека за одделни активности и со одделни институции
има потреба од дополнителна конкретна задача за поттикнување на реализацијата,
истата ја реализира низ разни форми во рамките на годишните програми за работа.
Државната комисија за спречување на корупцијата во насока на ефикасна
реализација на одредени мерки од Државната програма, во соработка со УНДПКанцеларијата во Скопје ги реализира активностите од проектот „Поддршка за јакнење
на системот на интегритет на национално и локално ниво”.
Со Мисијата на ОБСЕ во Скопје во рамките на проектите „Промовирање на принципите на
добро владеење во спроведувањето на антикорупциската политика“ и „Промовирање на
соработката преку доброто владеење во спроведување на антикорупциската политика“,
ДКСК ги реализира активностите во насока на зајакнување на капацитетите во следење
на тековната состојба и оценка на антикорупциските активности во земјата, преку
истражување на перцепцијата на граѓаните и квалитативна анализа на антикорупциските
мерки во неколку сектори од Државната програма: Сектор Образование и спорт,
Политички сектор, Приватен сектор, Сектор локална самоуправа, Сектор јавна
администрација и еден сегмент од Секторот Медиуми и граѓанско општество, кој се
однесува на граѓанското општество. Тематските извештаи од квалитативната анализа
содржат препораки упатени до јавните институции кои се одговорни за преземање мерки
за спречување на корупцијата, првенствено ДКСК.
Од тековните проекти, во рамките на кои се делува и се во насока на остварување на
утврдените активности од Државната програма 2011-2015, според опфатот и
комплексноста на нормативно-институционалните интервенции, од посебно значење е
Твининг проектот ИПА 2010 „Поддршка за ефикасна превенција и борба против
корупцијата". Значаен дел од активностите од овој проект се однесуваат на подобрување
на соработката меѓу институциите и нивната ефикасност преку поврзување на базите на
податоци меѓу институциите, електронско пријавување на имотната состојба и на
интересите, унифицирано следење на случаи на корупција и реализација на парцијални
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антикорупциски политики по институции, интервенции во насока на подобрување на
легислативата како и активности за антикорупциска едукација и јакнење на
антикорупциската свест.
Во смисла на наведеното, треба да се посочи и на активностите од проектот
„Антикорупциска едукација на учениците од основните училишта“ кои непосредно беа
поврзани со остварувањето на неколку мерки од Секторот Образование и спорт. Овој
проект ДКСК го реализира во соработка Министерството за образование и наука, Бирото
за развој на образование, Центарот за граѓански комуникации и со финансиска поддршка
од Амбасадата на Кралството Норвешка.
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Согледувања за реализацијата на активностите и индикаторите на активност од
Државната програма 2011-2015 во целина и по одделни сектори

Пред да се пристапи кон осврт на секој сектор поединечно, треба да се истакне
дека генералните согледувања во однос на остварувањето на Државната програма 20112015 се дека реализацијата на активносите е на солидно ниво, односно од предвидените
156 активности, реализирани се 125 или 80% од активностите, од кои целосно
реализирани се 68 или 43,5% и во тек се 57 активности или 36,5%. Не се реализирани 31
активност или 20%.
Од предвидените 221 индикатори на активност, реализирани се 103 или 47%, во тек се
76 или 34% и нереализирани се 42 или 19%. (Прилог 1. Табеларен и графички приказ
на реализацијата на активностите и индикаторите на активност)
Во поткрепа на наведеното треба да се посочи дека во процентот на реализирани
активности треба да се опфатат и активностите кои се во тек на реализација, за делот во
кој тие се реализирани. Имено кај овие активности, постојат насоки или индикатори кои
се реализирани. Со оглед на тоа што овие активности се дефинирани и бараат целосна
реализација на утврдените насоки односно индикатори, деловите кои се реализирани не
можат да се одвојат како посебни активности и да се оценат како реализирани. Истото се
однесува и за активностите кои се во тек на реализација и кои претставуваат
континуиран процес.
Во однос на 31 активност кои не се реализирани, треба да се посочи дека од нив
дури 23 активности или 74% се однесуваат на барање за измена или дополнување на
легислативата. Со оглед на тоа што законските измени не се направени, а со истите
непосредно е поврзана реализацијата на активностите, во секторите во кои се утврдени
наведените активности во континуитет се констатира дека отсуствува нивната
реализација. Така, во Политичкиот сектор не се реализирани активностите поврзани со
измена на Законот за банките и Законот за лобирање. Во Секторот Правосудство не е
донесен Закон за Државно правобранителство, а со Секторот Јавна администрација не се
реализирани активностите кои се директно поврзани со донесување на законско
решение за воведување на концептот на интегритет и заштита на лицата кои пријавуваат
корупција. Во Јавниот сектор не се направени измени на Законот за јавни набавки и
Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство во предвидените
насоки, нема измени на Законот за спортот во Секторот Образование и спорт, ниту
измена на Законот за донации и спонзорства во јавните дејности во Приватниот сектор. И
во Секторот Медиуми и граѓанско општество не се направени предвидените измени на
Законот за здруженија и фондации, Законот за спречување на корупцијата и Законот за
спречување судир на интереси, во утврдените насоки кои се однесуваат на областите
медиуми и граѓанско општество.
Во однос на индикаторите на ефективност, како особено значаен аспект и тоа
онаму каде што објективно е можно мерење на ефикасноста во практиката, може да
се констатира дека во оние сектори каде одредени активности останале нереализирани и
во главно се однесуваат на законски измени, нема податоци ниту за индикаторите на
ефективност и поради тоа нема можност за мерење на ефектите од активноста. За
7

одредени пак активности, каде што не е дадено детално образложение за статусот на
реализација, преку квантитатвните податоци за индикаторите на ефективност може да се
определи степенот на нивната реализација.
Кај активностите кои се со континуиран рок на реализација, односно нивната реализација
континуирано се следи, ефикасноста во практиката се следи преку податоците за
индикаторите на ефективност утврдени за тие активности.

Приказ на реализацијата на активностите од Акциониот план на Државната програма
2011-2015 по сектори
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Осврт на остварувањето на Државата програма 2011-2015 по сектори

Сектор I - Политички сектор
Проблемите утврдени во овој сегмент се однесуваат на недоволната
транспарентност и надзор врз тековното материјално-финансиско работење на
политичките партии, синдикатот и граѓанските организации; слабости во изборната и
другата регулатива што се однесува на изборите што создаваат ризик од нејзино
директно прекршување; висок степен на дискрециони овластувања со големи разлики во
нивниот интензитет меѓу одделени јавни функции; отсуство на ефекти од примената на
Законот за лобирање и висок процент на закони донесени по кратка односно итна
постапка, со што не се овозможува вклучување во законскиот процес на општествено
релевантни и заинтересирани субјекти.
За надминување на овие проблеми предвидени се 9 активности и утврдени се 13
индикатори на активност. Од предвидените 9 активности, во тек се 3 или 33% и не се
реализирани 6 или 67%. Од 13 индикатори на активност во тек се 5 или 38% и
нереализирани се 8 или 62%.

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ИНДИКАТОРИТЕ НА
АКТИВНОСТ
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Измените што во изминатите периоди беа направени на Изборниот законик и на
Законот за финансирање на политичките партии во кој се уреди финансирањето на
изборните кампањи во насока на воспоставување транспарентен систем на
финансирање што треба да овозможи превенција од злоупотреба на јавните средства и
добра во политички цели, користење на противправни и нелегитимни извори на средства
за финансирање на политичките партии и активности, особено во изборниот процес, се
посебен придонес во политиките за зајакнување на можноста за превенирање на
корупцијата, а посебно на корупцијата во политичкиот сектор. Подигнат е и 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 недореченост што го загрозуваат изборниот процес. Имајќи ја предвид ваквата
состојба, активностите во овој сектор беа во насока на унапредување на изборната
регулатива со цел да се постигне нов квалитет во јакнењето на легалитетот,
легитимитетот и владеењето на правото.
Во однос на надминување на проблемот со транспарентноста и надзорот врз
тековното материјално-финансиско работење на политичките партии, синдикатот и
граѓанските организации, не се направени потребните измени на Законот за банките со
цел да се овозможи достапност на ДКСК до банкарските изводи од жиро-сметките на
политичките партии, синдикатите и граѓанските организации. И покрај тоа што во
Законот за спречување на корупцијата е утврдено дека клаузулата банкарска тајна не
важи кога е во прашање контрола на финансиите во изборите, неусогласеноста меѓу
нормите на овој закон и на Законот за банките оневозможува ДКСК непосредно да ги
користи изводите како своја оперативна алатка. Истата пречка постои и во
постапувањето на ДКСК во однос на финансиските извештаи на политичките партии за
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нивното тековно работење и за финансирањето на изборните кампањи. Во согласност со
Законот за финансирање на политичките партии, политичките партии годишниот
финансиски извештај не го доставуваат директно до ДКСК, но законот ги обврзува јавно
да го објават на веб страницата, што посредно и овозможува на ДКСК да располага со
оваа алатка нужна за остварување на нејзината надлежност која произлегува од Законот
за спречување на корупцијата - да покренува иницијатива пред надлежните органи за
контрола на финансиско-материјалното работење на политичките партии.
Во однос на проблемот што се однесува на изборната регулативата и слабостите
што создаваат ризик од нејзино директно прекршување, активностите кои се во тек на
реализација упатуваат на измени на Изборниот законик и Законот за финансирање на
политичките партии во конкретни насоки. Со релевантната легислатива, поконкретно со
последните измени и дополнувања на законодавството кое се однесува на изборите и на
финансирањето на политичките партии и изборните кампањи, направен е исчекор во
надминување на постојните слабости, пред се со воведување на ефективни механизми за
транспарентно следење на финансирањето на изборите. Донесен е и Правилник за
образецот, формата, содржината и начинот на водење на годишниот финансиски
извештај за политичките партии и Упатство за пополнување на образецот. Сепак праксата
покажа дека сеуште постои простор за прекршување на регулативата, па оттаму би било
целисходно да се продолжи со подобрување на изборното и останатото релевантно
законодавство, за што ДКСК како учесник во процесот на законски измени има утврдено
сет предлози и препораки уште во 2011 година кога и му ги предочи на Собранието на
Република Македонија преку посебниот документ – Информација за примената на
законските прописи во предвремените парламентарни избори по прашања од
надлежност на ДКСК.
Проблемот на постоење висок степен на дискрециони овластувања како и
разликите во висината на овој вид на ексклузивни овластувања на одделни позиции и
поединци во системот, во практиката тешко се контролира и влијае врз ефикасното
постапување на надлежните надзорни органи со цел детектирање и откривање на
случаите на пречекорување на дискреционите овластувања. Мерката предвидена за
надминување на проблемот со високиот степен на дискрециони овластувања не е
реализирана. Не е направена анализа на дискреционите известувања кои на различни
нивоа на функции и друг вид јавни овластувања придонесуваат за превисок степен на
примена на овластувањата, без прецизни и усогласени термини, што создава можност за
индивидуализирани и несоодветни поимања за користење на јавните овластувања и
ризик од прекумерни компетенции и привилегии. Имајќи го предвид постоењето на
голем број прописи од кои можат да произлезат дискрециони овластувања, анализата на
дискреционите овластувања е сеопфатен и долготраен процес во кој особено е важно да
се пристапи пред се кон изработка на преглед на позитивните прописи во кои има основ
за донесување на одлуки врз основа на дискрециони овластувања и на можностите за
евентуална корумпираност, а потоа и на анализа за дискреционите овластувања.
Недореченостите и недоволното познавање на поимот и содржината на
лобирањето, како во политичките така и во другите општествени кругови, наспроти
широко распространетото лобирање надвор од законската рамка, претставува ризик за
корупција. Мерките кои се утврдени за надминување на детектираниот проблем поврзан
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со лобирањето и пред се заживување на Законот за лобирање донесен во 2008 година,
не се реализирани. Активностите се во насока на измена на Законот за лобирање,
подигање на знаењето за поимот и содржината на лобирањето со едукација и кампањи,
изработка на водич за лобирање, етички кодекс за лобисти и воведување регистар на
лобирањето со цел јакнење на надзорот од страна на ДКСК.
Неможноста за вклучување на значајни општествено релевантни и
заинтересирани субјекти во фазите на подготовка на законските решенија е проблем
кој подоцна се одразува врз квалитетот на законите, нивното спроведување и
ефектите во практиката. Затоа е неопходно во постапката за донесување на законите
да се вклучуваат коморите, струковите здруженија, граѓанските организации и други
релевантни заинтересирани субјекти, со цел законите да го опфатат и одразат
најширокиот круг на интереси на економските и општествените чинители, чија
партиципативност ќе придонесе за изнаоѓање на најдобрите решенија и за
имплементација на најдобрите практики. Предвидената активност во оваа насока е во
тек на реализација и се однесува на потребата од повисоко вклучување на општествено
релевантни и заинтересирани институции и субјекти во процесот на предлагање и
креирање на законските прописи и намалување на процентот на закони донесени по
скратена и итна постапка. Оваа активност има влијание врз подигање на квалитетот на
законите и нивната спроведливост, јакнење на владеењето на правото и правната
култура.
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СЕКТОР II - Правосудство
Имајќи ја предвид согледаната состојба во правосудството и потребата од посебен
однос и третман на проблемот со корупцијата и судирот на интереси во овој сегмент, во
Државната програма 2011-2015 беа вградени поголем број активности за надминување
на утврдените проблеми во делот на правосудството. Тие проблеми јасно се дефинирани
и се однесуваат на отсуство на стабилна и трајна независност на судството и судиите;
недоволна транспарентност во работењето; отсуство на севкупен капацитет на јавното
обвинителство за остварување на новата улога со согласнот со Законот за кривична
постапка во услови на присутните непокриени простори за јавнообвинителска заштита на
јавните интереси и добра; недоволна самостојност на Државното правобранителство на
Република Македонија и отсуство на системски контроли врз работењето на нотарите,
извршителите и адвокатите.
За надминување на овие проблеми предвидени се 23 активности и утврдени се 34
индикатори на активност. Од предвидените 23 активности, реализирани се 10 активности
или 43, 5%, во тек се исто така 10 или 43,5% и нереализирани се 3 активности или 13%. Од
34 индикатори на активност, реализирани се 17 или 50%, во тек се 13 или 38% и
нереализирани се 4 индикатори на активност или 12 %.

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ИНДИКАТОРИТЕ НА
АКТИВНОСТ
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Поаѓајќи од тоа дека независноста и самостојноста на судството претставува
основа за владеење на правото како рамноправен столб на власта во однос на
законодавната и извршната власт, судството не треба да подлежи на какви и да е
влијанија и притисоци од другите институции и од центрите на економска, политичка,
медиумска и други видови на моќ. И покрај евидентниот напредок во правец на јакнење
на независноста на судството, сеуште има простор за натамошно подобрување како
на нормативната рамка, така и на условите и околностите кои влијаат врз остварувањето
на независноста и самостојноста на судството. Треба и натаму да се работи на
елиминирање на можностите од надворешни влијанија и притисоци врз судството и
судиите и особено врз квалитетот на правораздавањето, транспарентноста и
перцепцијата на граѓаните и севкупната јавност за реалната независност на судството и
судиите што е основен фактор за владеење на правото и на правната култура во земјава.
Во таа смисла во Државната програма се утврдени интервенции во Законот за судовите и
Законот за Судскиот совет на Република Македонија со цел обезбедување поголема
заштита на независноста, самостојноста и непристрасноста на судиите во извршувањето
на судската функција како и утврдување на одговорноста на судиите во согласност со
меѓународните стандарди. Што се однесува на подигањето на професионализмот и
личниот интегритет на судиите како и на останатите носители на правосудната власт
соодветно на нивното место и улога во правосудниот систем и во општеството во целина,
се организираат семинари, јавни дебати, советувања и работилници. Процесот на
зајакнување на капацитетите на судовите преку обезбедување на потребните човечки
ресурси и материјално техничка опременост, е во тек на реализација. Започнати се
активностите кои предвидуваат организирање стручни расправи во врска со
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преиспитување и практична примена на одредбите кои се однесуваат на разрешување
на судиите поради нестручно и несовесно работење и разграничување на постапките за
разрешување од дисциплинските постапки, како и стручни расправи во врска со
критериумите што мора да ги исполнуваат членовите на Судскиот совет на Република
Македонија и соодветни измени на Законот за Судскиот совет на Република Македонија.
Во оваа насока преиспитани се релавантните одредби и изготвен е предлог за
пристапување кон измени на Уставот на Република Македонија. Во јули 2014 година
доставен е текст на Нацртот на амандмани на Уставот на Република Македонија,
одржани се јавни расправи и изготвен е извештај од јавните расправи. Потребно е да се
заокружи активноста која е во насока на дефинирање критериуми за судиите за вршење
едукација на високообразовни институции и учество во определени научни проекти. За
целосна самостојност на судскиот буџет и понатаму е потребна измена на Законот за
судски буџет со цел обезбедување поголема самостојност во функционирањето на сите
активности на судството, особено во делот на вработувањата.
Транспарентноста е важен аспект во работењето на правосудните институции што
во голема мерка влијае врз перцепцијата на јавноста и довербата во институциите.
Проблемот со недоволната транспарентност во работењето, се надминува преку
создавање кадровски и технички предуслови за имплементација на обврските за
транспарентно работење во согласнот со Законот за судовите. Транспарентноста се
зајакнува преку редовното ажурирање на веб страниците на судовите и објавување на
судските одлуки и годишните извештаи за работењето на судовите. Во истата насока,
започнати се активностите и се делува и на зајакнување на капацитетите во судовите
заради обезбедување континуирано информирање на јавноста за важни прашања од
работата на судовите преку гласноговорници и други форми на односи со јавноста. Со
цел редовно статистичко следење на предметите, а особено од областа на корупцијата,
воспоставена е Методологијата за релевантен статистички систем за мониторинг на
антикорупциската политика.
Во рамките на активностите за јакнење на севкупните капацитети на јавното
обвинителство за остварување на новата улога во согласнот со Законот за кривична
постапка, реализирани се активностите поврзани со формирање на истражни центри и
други капацитети во јавното обвинителство како и донесување и објавување на
подзаконските акти. Транспарентноста е зајакната со објавување на статистички
податоци за предметите во извештаите за работа на јавните обвинителства. Во тек се
повеќе активности кои се однесуваат на спроведување на акциониот план за следење на
имплементација на Законот за кривична постапка, промени во материјалното кривично
законодавство со вградување нови кривични дела и преиспитување на условите и
постапката за избор и разрешување на јавниот обвинител на РМ. Од аспект на подигање
на ефикасноста во практичното постапување на ДКСК и нејзината улога во превенцијата
и репресијата на корупцијата, постојано е актуелно прашањето за процесниот карактер
на иницијативата за кривично гонење што ДКСК ја доставува до јавното обвинителство.
Како сѐ уште нереализирани се активностите што се однесуваат на транспарентноста на
стандардите за работа на јавните обвинители и тоа оние што според својата природа не
спаѓаат во класифицирани информации како и дефинирањето критериуми за јавните
обвинители за вршење едукација на високообразовни институции и учество во
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определени научни проекти.
Нема промени во однос на проблемот со обезбедување поголема самостојност на
Државниот правобранител на РМ, дефинирање посебна постапка за негово назначување
и разрешување и независност на оваа институција од извршната власт, бидејќи не се
направени предвидените измени односно не е донесен нов Закон за Државното
правобранителство на РМ.
Проблемот на отсуство на системски контроли врз работењето на нотарите,
извршителите и адвокатите се надминува со активности што се преземаат во
континуитет и се во насока на зајакнување на спроведувањето на надзорот со
востановување системски редовни и вонредни контроли врз нивното работење.
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СЕКТОР III - Јавна администрација
Јавната администрација има посебно важна улога во обезбедувањето законитост и
ефикасност во остварувањето на функциите на државата и во остварувањето на правата
и потребите на граѓаните. Општа оценка е дека во јавната администрација е нужно
да се пропишат прецизни и транспарентни процедури за работа, бидејќи без нив секогаш
постои ризик за арбитрерно одлучување, особено во располагањето и управувањето со
јавните средства и со материјалните и човечките ресурси. Исто така, потребна е
системски зајакната контрола и надзор врз администрацијата на планот на стручноста,
компетентноста, почитувањето на утврдените рокови за одредени административни
постапки како и воведувањето систем на мерки за зајакнување на интегритетот индивидуален и институционален.
Во овој сектор утврдени се пет проблеми поврзани со корупцијата и судирот на
интереси и тоа: нецелосно воспоставен децентрализиран систем на управување со
јавните средства и недоволно усогласени процедури за финансиско управување и
контрола; недостаток на гаранции за стриктно спроведување на процедурите за работа;
недостаток на проценка на ризикот од појава на корупција во институциите на јавната
администрација; отсуство на систематизирани мерки за спречување на корупцијата
(концепт за интегритет) и недостаток на јавна контрола врз работата на
администрацијата.
За надминување на овие проблеми предвидени се 15 активности и 17 индикатори
на активност. Од предвидените 15 активности во тек се 12 или 80% и 3 активности или
20% се нереализирани. Од 17 индикатори на активност, во тек се 14 или 82% и 3 или 18%
се нереализирани.
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ИНДИКАТОРИТЕ НА
АКТИВНОСТ
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Од активностите кои се во тек, најголемиот процент значат реализација на Законот
за јавна внатрешна финансиска контрола и на подзаконските акти, а преку
остварувањето на овие активности се следи непосредно примената на законот во пракса.
Тука се опфатени активностите за надминување на проблемот со нецелосно воспоставен
децентрализиран систем на управување со јавните средства и недоволно усогласени
процедури за финансиско управување и контрола, кои се однесуваат на изготвување
процедури за преземање финансиски обврски и процедури за плаќање како и
донесување решенија за внатрешна распределба на вкупниот одобрен буџет.
Во тек се и активностите за основање и екипирање на единиците за внатрешна
ревизија и единиците за финансиски прашања во сите буџетски корисници од
законодавната, извршната и судската власт и фондовите, активностите за лиценцирање
на внатрешните ревизори како и активностите кои се однесуваат на проценка и
управување со ризиците и спроведување самопроценки на високоризичните процеси во
системот на финансиското управување и контрола. Наведените активности се во насока
на надминување на проблемот со недостаток на гаранции за стриктно спроведување на
процедурите за работа и проблемот со недостаток на проценка на ризиците од појава на
корупција во институциите од јавниот сектор.
Проблемот на отсуство на систематизирани мерки за спречување на корупцијата
не е надминат бидејќи сѐ уште нема законско решение за воведување на концептот на
интегритет во јавниот и во приватниот сектор, како алатка за систематско јакнење на
антикорупциските капацитети на институционален и на индивидуален план, а што спаѓа
во корпусот на меѓународно актуелни иновативни методи во борбата против корупцијата.
За воведување на концептот на интегритет, што подразбира создавање предуслови за
отпорност кон корупцијата, се вршат само подготовки и тоа првенствено со анализа на
Законот за спречување на корупцијата. Оттука, активностите кои се однесуваат на
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спроведување обуки за администрацијата за воведување и градење на концептот на
интегритет, засега остануваат нереализирани.
Активностите кои се предвидени за надминување на проблемот со недостаток на
јавна контрола врз работата на администрацијата и се во насока на спречување,
откривање, известување и постапување со неправилностите, обука на лицата задолжени
за пријавување на неправилностите како и изготвување на Националната стратегија за
спречување на неправилности и измами за заштита на финансиските интереси на
Европската унија во Република Македонија, се во тек на реализација. Не е реализирана
активноста која се однесува на спроведување обуки за администрацијата и приватниот
сектор за примена на законското решение за заштита на лицата кои пријавиле корупција.
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СЕКТОР IV - Oргани за спроведување на законот
Успешната борба против корупцијата и организираниот криминал во целина
бара континуитет и бескомпромисна доследност во спроведувањето на законите, општ
третман и oдржливост. Република Македонија во изминатиот период со ефикасна
правна рамка изгради одржлив институционален систем, со услови за негова
функционалност и ефективност.
Сепак, практиката упатува на тоа дека има недоволна отвореност и координација
на институциите задолжени за спроведување на законот кон јавноста како и недоволна
транспарентност во однос на откривањето на имотната состојба на носителите на јавните
функции и овластувања.
Овие проблеми се преточени како три ризични фактори во овој сектор од
Државната програма и се дефинирани како недостаток на транспарентност во
работењето; недоволна координација и ефикасност на институциите и недоволна
транспарентност и отчетност во однос на откривањето на имотната состојба на јавните
функционери. За надминување на констатираните слабости, неопходно е да се
продлабочи меѓуинституционалната соработка во борбата против корупцијата и
криминалот и перманентно да се јакнат кадровските и материјално техничките
капацитети на институциите задолжени за спроведување на законот.
Во овој сектор се утврдени 11 активности и 20 индикатори на активност. Од
предвидените 11 активности реализирани се 4 или 36%, во тек се 6 или 55% и не е
реализирана 1 активност или 9%. Од 20 индикатори на активност, реализирани се 8 или
40%, во тек се 11 или 55% и не е реализиран 1 индикатор на активност или 5%.
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ИНДИКАТОРИТЕ НА
АКТИВНОСТ
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Транспаретноста е важен аспект во работењето на институцијата. Јавноста бара
соодветен пристап до информациите во врска со законите, законските измени,
подзаконските акти, надлежностите, процедурите за работење, менаџирањето,
кадровската и техничката екипираност на институцијата и нејзините стратешки
документи. Нетранспарентното работење може да биде извор на злоупотреби и
неприкажување на вистинските состојби во работењето со цел да се заштити имиџот на
институцијата во јавноста. Ваквата состојба ја ослабува јавната доверба и се заканува на
демократските процеси во земјата. Во насока на надминување на проблемот со
недоволната транстарентност реализирани се активностите кои предвидуваат креирање
на прегледни веб страници на институциите и обезбедување ресурси за нивно редовно
одржување.
Поголем дел од активностите кои се однесуваат на проблемот на недоволна
координација и ефикасност на институциите, се реализирани или се започнати и се во тек
на реализација. Така, во согласнот со Законот за електронско управување,
Министерството за информатичко општество и администрација води евиденција за
базите на податоци на органите кои меѓусебно комуницираат по електронски пат.
Органите се должни да се усогласат со овој закон. Сеуште не се доставени официјални
известувања за воспоставени бази на податоци, но веќе е започната размена на податоци
преку веб сервиси со пилот проектот Интероперабилност. Со воспоставениот систем за
интероперабилност овозможена е меѓусебна поврзаност на базите на податоци на
органите на државната управа со користење на веб сервиси. Издадени се вкупно 6
сертификати за функционалност на информацискиот систем. Се спроведуваат обуки за
работење со базите на податоци и остварување на комуникацијата по електронски пат.
Соработката меѓу ДКСК и органите за спроведување на законот континуирано се
унапредува преку одржување работни средби или други форми на комуникација. Исто
така континуирано се работи и на доекипирање и техничка опременост на институциите
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како и на подобрување на капацитетите за примена на специјални истражни мерки. Во
тек се активностите за стручно усовршување и оспособување на кадрите за
спроведување на специјални истражни мерки. Прекината е тендерската постапка за
воспоставување национална база на податоци за криминалистичко разузнавање, која
имаше за цел воспоставување систем на размена на податоци и методологија за
унифицирано собирање, одржување и размена на податоци меѓу органите за
спроведување на законот за следење на криминално однесување. Се прави анализа за
оправданоста на проектот и се бара алтернатива за остварување на целите преку
воведување соодветни софтверски решенија.
За проблемот со транспарентноста и отчетноста во однос на следењето на
имотната состојба на носителите на јавни функции и овластувања, делумно се
реализирани насоките на активноста за откривање на имотната состојба и интересите.
Со донесување на Законот за изменување и дополнување на Законот за спречување на
корупцијата „Сл. весник на РМ“ бр.97/2015 година, направени се позитивни чекори во
оваа насока со воведување на регистарот на избрани и именувани лица. Воведувањето
обврска за пријавување промена на интереси, проверката на податоците од Анкетните
листови и Изјавите за интереси како и допрецизирањето на лицата кои имаат обврска
да пријават имотна состојба и судир на интереси и кон кого да ја остварат оваа обврска
(ДКСК и единици во институциите), се земени во предвид од страна на работната група
која работи на анализа на Законот за спречување на корупцијата и Законот за
спречување судир на интереси. Активностите во насока на спроведување обуки за
обврзниците за поднесување на Анкетни листови и Изјави за интереси, ДКСК ги
реализира во рамките на генеричките обуки во организација на МИОА и обуките во
соработка со министерствата и со други институции.
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СЕКТОР V - Царина
Во изминатите неколку години царината како дејност бележи значителен
напредок, особено во сферата на нормативното уредување на процедурите за работа на
царинските служби, изготвената подзаконска регулатива со која се утврдуваат
стандардите во постапувањето на царинските служби како и воведувањето на системот
на мобилна внатрешна контрола. Сепак, во Извештајот на Европската Комисија за
напредокот на Република Македонија од 2011 година, се укажува дека царината е
високо ризично поле од аспект на корупцијата и судирот на интереси. Токму затоа,
царината која во претходната државна програма беше составен дел на столбот Органи
за спроведување на законот, во новата Државна програма 2011-2015 е претставена како
посебен сектор.
Во овој сектор како ризични фактори за појава на корупцијата и судирот на
интереси се утврдени: недостаток на гаранции за стриктно спроведување и почитување
на стандардните постапки и процедури од страна на вработените во Царинската управа;
недостаток на проценка на ризикот од појава на корупција во Царинската управа и
недоволно развиен систем на комуникација и соработка со јавноста.
За нивно надминување предвидени се 13 активности и 20 индикатори на
активност. Од 13-те активности реализирани се 11 или 85% и во тек се 2 или 15%. Од 20
индикатори на активност реализирани се 18 или 90% и во тек се 2 или 10%.

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ИНДИКАТОРИТЕ НА
АКТИВНОСТ
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Врз основа на согледаните проблеми и ризични фактори за корупција и судир на
интереси во овој сектор, утврдени се активности во насока на зајакнување на
капацитетите на внатрешна контрола и креирање систем на редовни и вонредни
контроли врз работата на царинските службеници, јакнење на гаранциите дека
пропишаните стандардни процедури доследно ќе се почитуваат и спроведуваат,
воведување систем за оценка на ризикот од појава на корупција во царинските служби со
мерки за јакнење на индивидуалниот и институционалниот интегритет и воведување
поефикасен систем за комуникација со јавноста.
Јакнењето на капацитетите на внатрешната царинска контрола, заедно со мерките
за јакнење на индивидуалниот интегритет, се главната гаранција за доследно
почитување на пропишаните стандардни процедури и утврдени рокови. Токму затоа,
Царинската управа на РМ континуирано ги спроведува внатрешните контроли и ревизии
по утврдени планови и по барање на директорот. Изготвени се и насоки за начинот на
постапување на вработените во Царинската управа во случај кога им се дава, ветува или
понудува подарок или друга корист со цел да се влијае на работењето во рамките на
службата. Континуирано се реализираат обуки за ефикасно спроведување на Кодексот за
однесување на царинските службеници и преземање на сите законски мерки за
откривање случаи на корупција и нивно соодветно санкционирање. Во оваа насока
Царинската управа ги спроведува и специјализираните обуки за јакнење на интегритетот
и борбата против корупцијата за вработените во Секторот за професионална
одговорност, раководните лица во Царинската управа и за царинските службеници.
Во насока на реализација на активноста за спроведување истражување за степенот на
распространетост на корупцијата во царинската служба меѓу субјекти кои доаѓаат во
контакт со царинските службеници, Царинската управа има спроведено внатрешна и
надворешна анкета за оценка на нивото на изложеност на службените должности на
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злоупотреба и појава на коруптивни активности во Царинската управа, со извештај од
спроведените анкети. Во правец на зајакнување на контролните механизми во откривање
и санкционирање на постапување спротивно на законските одредби, оперативните
инструкции и Кодексот на однесување, се спроведуваат системски контроли, но и
вонредни и ненајавени контроли во сите организациони единици . Во тек е подготовка на
план за спроведување на посебните истражни мерки.
Преземањето на обврската Царинската управа да врши проценка на ризикот
од појава на корупција во сите сегменти на царинското работење, со мерки за јакнење на
индивидуалниот и институционалниот интегритет, овозможува превенирање на можните
облици на корупција, а од друга страна влијае на подобрувањето на организацијата во
работењето и во оптималното искористување на постојните ресурси. За таа цел утврдени
се и се применуваат конкретни мерки за ограничување и успешно справување со
ризиците. Неопходно е да продолжат и да се заокружат активностите поврзани со
спроведување самопроценка на одделни високоризични процеси на системот за
финансиско управување и контрола во Царинската управа како и изготвување на
извештаи со резултати и препораки од самопроценката. Новата Стратегија за управување
со ризици на Царинската управа ги опфаќа и високоризичните процеси во финасиското
работење и процесите подложни на корупција. Во подготовка е единствен регистар на
ризици.
Воведувањето на поефикасен систем за комуникација со јавноста подразбира
отворање на институцијата кон граѓаните со презентирање на неопходните документи за
извршување на царинските услуги. На тој начин се обезбедува побрзо сервисирање на
граѓаните, поголема кооперативност во идентификувањето на ризичните места во
процесот на работа на царинските служби што оставаат простор за корупција како и
предуслови за активна соработка на граѓаните во препознавањето и спречувањето на
коруптивните однесувања. За таа цел Царинската управа има изготвено неколку
стратешки документи за комуникација и односи со јавноста, а истовремено се обезбедува
поголемо користење на граѓанскиот дневник како ефективна алатка за транспарентност,
одговорност и добро владеење. Меѓуинституционалната соработка во борбата против
корупцијата и криминалот меѓу Царинската управа и институциите задолжени за
спроведување на законот како и соработката со приватниот сектор, се унапредува преку
реализација на работни средби и состаноци и други форми на комуникација.
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СЕКТОР VI - Локална самоуправа
Локалната самоуправа како сегмент во политичкиот систем на земјава според
своите надлежности и овластувања има значајна улога во остварувањето на законските
слободи и права на граѓаните. Со процесот на децентрализација локалните власти добија
одговорности за потребите и прашањата на граѓаните, но и можност да обезбедат
учество на граѓаните во процесот на одлучување за прашања од локално значење.
Големиот број делегирани надлежности на локалните власти како поефикасен начин за
решавање на локалните проблеми ја зголемуваат одговорноста и транспарентноста на
единиците на локалната самоуправа пред граѓаните.
Воведувањето на децентрализацијата и пренесувањето на значајни надлежности
од централно на локално ниво, што подразбира децентрализација и во фискалната
сфера како и во располагањето со имотот во сопственост на државата, го прават
секторот Локална самоуправа ранлив на коруптивно однесување и токму затоа во овој
сектор согледаните ризици и утврдените активности се стриктно и конкретно посочени и
подетално разработени.
Така, во овој сектор утврдени се 4 проблеми поврзани со корупцијата и
судирот на интереси врз чие совладување ќе биде насочена целокупната активност
на надлежните институции. Првиот ризичен фактор се поврзува со постапките што ги
спроведува локалната самоуправа, пред се оние од областа на урбанизмот и е
дефиниран како „сложени и нејасни постапки и сериозни проблеми во нивното
спроведување“. Вториот проблем се однесува на девијациите во управувањето со
финансиите и имотот на локалната самоуправа, што има сериозен коруптивен потенцијал
поради можноста за злоупотреба на буџетските средства или имотот на општината.
Недостатокот на гаранции за стриктно спроведување на процедурите за работа и
недостатокот на проценка на ризикот од појава на корупција во општините, се исто така
ставени во групата на утврдени проблеми во овој сектор, со фокус на улогата на
внатрешната ревизија и проценката и идентификацијата на ранливите места за појава на
корупцијата.
За надминување на овие проблеми предвидени се вкупно 15 активности и 19
индикатори на активност. Од предвидените 15 активности реализирани се 9 или 60% и во
тек на реализација се 6 или 40%. Од предвидените 19 индикатори на активност,
реализирани се 13 или 68% и во тек се 6 или 32%.
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ИНДИКАТОРИТЕ НА
АКТИВНОСТ

Од вкупниот број активности во овој сектор, дури 11 активности се со континуиран
рок на реализација, односно нивната реализација континуирано се следи и се мери
ефикасноста во практиката преку индикаторите на ефективност утврдени за тие
активности. Фактот што од поединечната проактивност на општините во најголема мера
зависи остварувањето на активностите во овој сектор, а истото се одвива со различно
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темпо и интензитет, активностите мора да се гледаат низ призма на еден тековен и
континуиран, сеопфатен процес на реализација.
Во насока на надминување на проблемот со сложените и нејасни постапки од
областа на урбанизмот и постоењето на сериозни проблеми во нивното спроведување,
може да се согледа дека единиците на локалната самоуправа се транспарентни и ги
информираат граѓаните со текот и траењето на процедурата за добивање одобрение за
градење и потребните документи, поедноставувањето на самата процедура, потоа се
вршат непосредни увиди на местото на градбата за секоја издадена дозвола, се
составуваат записници за секој од извршените увиди и се постапува врз основа на
писмени и усни пријави од граѓани, со преземање на конкретни дејствија во согласнот со
законот. Недостатокот на финансиски средства се наведува како причина поради која
мал дел од единиците на локалната самоуправа не можат докрај и доследно да го
спроведат Законот за просторно и урбанистичко планирање во врска со обновувањето на
деталните урбанистички планови. Заложбата за користење на локалната планска
урбанистичка документација при давањето одобрение за градба е преточена во измените
на Законот за просторно и урбанистичко планирање, што почна да се применува од март
2015 година. Континуирани се активностите во насока секоја градба и корекција на
објектот да биде изведена во согласнот со условите содржани во одобрението и со
придржување на рокот за корекција на објектот во согласнот со одобрението.
Проблемот поврзан со злоупотребите односно девијациите во управувањето со
финансиите и имотот на општината, успешно се надминува преку воспоставување и
користење на финансиско - компјутерски систем за непрекинато следење на
реализацијата на буџетот на општините. Исто така ефикасно се спроведуваат и
новопренесените фискални надлежности на општините во рамките на процесот на
фискална децентрализација, преку обуки за вработените во општинската администрација
и воспоставен систем за следење и надзор во Министерството за финансии. Само
неколку од руралните општини немаат изготвено и усвоено план за инвестиции и развој
поради што и буџетот на општината не го прилагодиле на годишниот, среднорочниот и
долгорочниот план за развој и инвестиции. Иако сѐ уште нема законска обврска
позитивна е практиката што одделни општини самоиницијативно јавно ги објавуваат
плановите за јавни набавки и јавни инвестиции со што се овозможува граѓаните да имаат
увид во водењето на јавните работи и рационалното трошење на јавните средства.
За надминување на проблемот со недостатокот на гаранции за доследно
спроведување на процедурите за работа, во тек е процесот на основање и екипирање
единици за внатрешна ревизија во секоја општина, а се работи и на законски измени за
лиценцирање на работата на внатрешните ревизори. Утврдената состојба со
капацитетите на внатрешната ревизија не обезбедува доволно гаранции дека е
направено значајно постигнување на ова поле со цел подобрување во работењето на
единиците на локалната самоуправа и зголемување на ефективноста на системите за
внатрешна контрола.
Во тек е процесот на утврдување систематизирани мерки за спречување на
корупцијата и судирот на интереси, преку изготвување стратегии за управување со
ризици и регистри на ризици во единиците на локалната самоуправа како и
спроведување годишни самопроценки на одделни високоризични процеси во системот
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на финансиско управување и контрола. Сите активности се со цел да се надмине
проблемот со недостаток на проценка на ризиците од корупција и судир на интереси во
општините.
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СЕКТОР VII - Јавен сектор
Во овој сектор утврдени се 5 ризични фактори за појава на корупција и судир на
интереси кои ги опфаќаат јавните набавки, концесиите и јавно приватното партнерство.
Четирите проблеми поврзани со јавните набавки се однесуваат на воспоставениот
систем на јавни набавки кој не овозможува соодветна превенција и репресија на
корупцијата и судирот на интереси, потребата од зајакнување на улогата на Бирото за
јавни набавки, недоволната ефикасност на обуките за јавни набавки и нивна одржливост
на долг рок и големиот број поништени и неуспешни тендерски постапки.
Нетранспарентни и нестандардизирани постапки за концесии, непостоење база на
податоци, неможност да се следи постапката и нестручност при спроведување на истата
како и превисоки дискрециони овластувања при одлучувањето од надлежните
институции, се проблемите кои се однесуваат на концесиите и јавно приватното
партнерство.
Системот на јавните набавки е неопходен за регулирање на процесот на користење на
јавните средства од страна на јавните (државните) органи, со тенденција кон фер процес
и фер учество на деловниот сектор во него. Фактот што јавниот сектор преку јавните
набавки троши голем процент од државниот буџет, ја наметнува потребата за
воведување механизми што демонстрираат транспарентност, конкурентност,
економичност и недискриминација. Токму во таа насока се утврдени мерките и
активностите за надминување на посочените проблеми во ова сфера.
Од предвидените 13 активности во овој сектор, реализирани се 9 или 69%, во тек
се 2 или 15,5% и нереализирани се 2 или 15,5%. Од 17 индикатори на активност
реализирани се 11 или 65%, во тек се 3 или 17,5% и нереализирани се 3 индикатори на
активност или 17,5%.
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ИНДИКАТОРИТЕ НА
АКТИВНОСТ
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Поголем дел од активностите во овој сектор се насочени кон подигање на свеста,
односно јакнење на интегритетот на учесниците во процесот на јавните набавки. Во оваа
насока донесен е Кодекс на однесување при спроведување на јавните набавки со кој се
предвидуваат одредени правила на однесување од страна на лицата кои ги спроведуваат
јавните набавки.Направена е анализа на можноста да се имплементираат компетенциите
и вештините на службениците кои работат во областа на јавните набавки. Започнати се и
активностите кои следат по спроведената анализа и се однесуваат на измени во
соодветните закони и изработка на усогласена подзаконска регулатива заради
утврдување на задолжителни компетенции и вештини на службениците кои работат на
јавните набавки како и воведување електронски каталог. Спроведени се специјализирани
обуки за јавната и државната администрација за изготвување тендерска документација
како и едукација на економските оператори за спецификите на жалбената постапка.
Изменет е Законот за јавни набавки со воведување обврска за потпишување изјава за
судир на интереси од страна на лицата вклучени во постапката за јавна набавка,
ограничени се и прецизно дефинирани можностите за поништување на постапките и се
изготвуваат годишни анализи на имплементацијата на законот со предвидените измени
во делот на поништувањата. Во однос на транспарентноста при донесувањето на
плановите за јавни набавки иако не постои експлицитна законска обврска, договорните
органи ја реализираат оваа активност како добра практика преку јавно објавување на
годишните планови за јавни набавки.
Како нереализирана останува активноста за изработка на посебен водич за откривање на
корупција и судир на интереси во јавните набавки, концесиите и јавното приватно
партнерство. Ова прашање како потреба може дополнително да се преоцени, како
впрочем и предвидената активност за прераснување на Бирото за јавни набавки во
агенција која би имала надлежности врз концесиите и јавно приватното партнерство. Во
практично преземените дејствија сменет е пристапот, така што е донесен нов Закон за
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концесии и јавно приватно партнерство во кој се воведени директивите на ЕУ и според
кој надлежен орган за јавно приватното партнерство е Министерството за економија.
Во Министерството за економија e воспоставен регистар за доделени договори за
јавно приватно партнерство и се реализираат обуки за вработените од централната власт
и локалната самоуправа за законската регулатива и за практичните искуства во
реализација на проекти за јавно приватно партнерство.
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СЕКТОР VIII – Здравство, труд и социјална политика
Проблемите и ризичните фактори за појава на корупција и судир на интереси во
овој сектор се однесуваат на ненаменското трошење на јавните средства во јавниот
здравствен сектор и недостаток на транспарентност и отчетност во трошењето;
недостаток на контролни механизми за давањето на услугите и остварувањето на
правата на корисниците; недоволна информираност на службените лица за релевантните
закони за корупција и судир на интереси и недоволна информираност на граѓаните за
нивните права утврдени во регулативата.
Карактерот на Државната програма, да го воспостави системот на интегритет во
институциите во посебно ризичните области во општеството, ги опфати и областите
здравство, труд и социјална политика во еден засебен сектор во кој појавните форми и
ризици од корупција и судир на интереси може да се систематизираат и да се третираат
истовремено.
За надминување на согледаните проблеми предвидени се вкупно 9 активности и
18 индикатори на активност. Од предвидените 9 активности реализирани се 7 или 78% и
во тек на реализација се 2 или 22%. Од 18 индикатори на активност, реализирани се 12
или 67%, во тек се 4 или 22% и не се реализирани 2 индикатори на активност или 11%.

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ИНДИКАТОРИТЕ НА
АКТИВНОСТ
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За проблемот поврзан со ненаменското трошење на јавните средства и
недостатокот на транспарентност и отчетност во трошењето, предвидена е активност
која континуирано се реализира, а се однесува на спроведување засилени контроли и
внатрешна ревизија во Фондот за здравствено осигурување и во здравствените установи.
Секторот за внатрешна ревизија како интегрален дел од Министерството за здравство во
согласнот со програмата за внатрешна ревизија спроведува ревизија на работењето на
јавните здравствени установи. Бирото за лекови и Државниот санитарен и здравствен
инспекторат како органи во состав на Министерството за здравство спроведуваат
стручни контроли и инспекција. Освен тоа се работи и на преиспитување и измена на
подзаконската регулатива со цел превенирање на девијациите и санкционирање на
прекршувањата.
За надминување на проблемот со недостаток на контролни механизми за
давањето услуги и остварувањето на правата на корисниците, активностите исто така
континуирано се реализираат и се однесуваат на воспоставување и зајакнување на
контролните механизми за спроведување на процедурите за давање услуги и
остварување на правата на корисниците како и спроведување внатрешни и надворешни
контроли за да се стесни можноста за појава на поткуп и фаворизирање. Во рамките на
законската регулатива од доменот на здравствената и социјалната заштита предвидени
се одредби со кои се зајакнуваат контролните механизми, изработени се процедури за
работните процеси во согласнот со стандардите за квалитет во работењето, се
воведуваат нови процедури и се ревидираат постоечките.
Со цел јакнење на интегритетот првенствено преку подигање на информираноста
и свеста за етичките стандарди што се однесуваат на вработените во јавниот сектор, до
сите службеници во дејностите од овој сектор се доставуваат етичките кодекси.
Предвидено е донесување етички кодекс за здравствените работници што ќе содржи
одредби за превенција на корупцијата и судирот на интереси и јакнење на интегритетот
како и етички кодекс за интеракција меѓу фармацевтските компании, здравствените
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работници и здруженијата на пациенти. Од страна на Фармацевтската комора на
Македонија во 2013 година донесен е „Кодекс на професионалните етички должности и
права на здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата“ и
„Правилник за организацијата и постапката за утврдување на одговорност пред Судот на
честа на Фармацевтската комора на Македонија“ кои се објавени во „Сл. весник на РМ“
бр.33/2014. Се спроведуваат и планираните обуки за превенција на корупцијата и
судирот на интереси за вработените во дејностите од овој сектор.
Со цел поголема информираност на граѓаните како и подигање на свеста за
нивните права, се спроведуваат информативно-едукативни кампањи, се врши
дистрибуција на специјално подготвени информативни материјали и се формираат
центри за информирање на граѓаните за нивните права.
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СЕКТОР IX - Образование и спорт
Во рамките на Државната програма 2011-2015 за првпат посебен фокус се стави
на проблемите и ризичните фактори за појава на корупција и судир на интереси во
образованието и спортот, кои беа одвоени како посебен сектор со директни и конкретно
насочени мерки и активности.
Во образованието и спортот согледаните ризици од корупција и судир на
интереси се изразени преку недостаток на систем на редовни контроли од надлежните
институции, недоволна транспарентност и влијание при вработувањата и изборот во
наставно научни звања, како и недостаток на доволна едуцираност и стручна помош;
недостиг на системски контроли во постапките на лиценцирање и акредитација на
даватели на образовни услуги и непостоење систем на лиценци во дејноста спорт;
недоволна примена на стандардите за подготовка и за постапката за избор на учебници и
недоволна транспарентност на тие постапки; недоволна транспарентност при
доделувањето на легла во студентските и ученичките домови што дава можност за
корупција и судир на интереси; продавање на учебници на студентите како услов за
полагање испит; недоволна информираност на јавноста за потребата од вклучување во
борбата против корупцијата во образованието и спортот и отсуство на транспарентност
при финансирањето на спортските клубови и „купопродажбата“ на спортисти.
Утврдените активности за надминување на согледаните проблеми во поголем
дел се однесуваат на подобрување на законската регулатива и доработка на
подзаконските акти. Од предвидените 21 активност релизирани се 9 или 43%, во тек се
7 или 33% и нереализирани се 5 активности или 24%. Од 30 индикатори на активност,
реализирани се 13 или 43%, во тек се 12 или 40% и нереализирани се 5 или 17%.

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ИНДИКАТОРИТЕ НА
АКТИВНОСТ
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Постигнат е значаен напредок во однос на надминување на проблемот со
недостаток на систем на редовни контроли, недоволна транспарентност и влијание при
вработувањата и изборот во наставно научни звања, недоволна едуцираност и стручна
помош, преку редовните контроли кои ги врши Државниот просветен инспекторат во
согласнот со Законот за високо образование и интерните акти-статути и правилници на
факултетите односно образовните установи, во делот за избор во наставно-научни и
соработнички звања. Исто така со Законот за изменување и дополнување на Законот за
високото образование од јануари 2013 година, се воведува забрана за лице избрано во
наставно-научно или соработничко звање на кое му мирува работниот однос поради
вршење на функција на избрано или именувано лице, да може да изведува настава и да
спроведува испити, да биде ментор или член на комисија за оценка или одбрана на
магистерски труд и докторска дисертација и да прима надоместок од високообразовната
установа за извршена наставна, научно-истражувачка или применувачка дејност. Се
реализираат и активностите насочени кон спроведување едукација и давање стручна
помош на членовите на националните спортски федерации.
Во однос на преземените активности во насока на надминување на проблемот со
недостиг на системски контроли во постапките на лиценцирање и акредитација на
даватели на образовни услуги, Државниот просветен инспекторат спроведува редовни
контроли, врши надзор по однос на издадени соодветни решенија од Одборот за
акредитација како и на решенија за почеток со работа, издадени од Министерството за
образование и наука. Исто така се спроведуваат редовни контроли во согласност со
Законот за просветна инспекција и Правилникот за начинот и постапката за вршење на
инспекциски надзор. За целосно надминување на посочениот проблем, отсуствува
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воведувањето и уредувањето на системот за лиценцирање во областа спорт, за што е
предвидена измена на Законот за спортот и релевантните подзаконски акти.
Третиот проблем се однесува на недоволна примена и транспарентност на
стандардите за подготовка и на постапката за избор на учебници. Изменети се
подзаконските акти заради целосна транспарентност на постапките за избор на
учебници, автори, авторски тимови и рецензенти. По конечната одлука за одобрување и
употреба на учебникот, Педагошката служба истиот го објавува на веб страницата на
Министерството за образование и наука. Во тек се активностите за измена на
подзаконските акти заради утврдување критериуми за избор на членови на
Националната комисија за учебници за основно и средно образование. Во оваа насока
донесен е Правилник за начинот на избор, именување и разрешување на членовите на
рецензентската комисија и начинот на работа на рецензентската комисија. Нема
реализација на активноста која се однесува на воведување практика на спроведување
суперрецензии по случаен избор од страна на независни експерти.
Со измените на Законот за ученички стандард, донесувањето на Законот за
студентски стандард и Правилникот за начинот на прием на студенти во студентските
домови во кои се содржани дополнителни критериуми за ранливи групи и електронска
пријава за сместување во студентските домови, направен е значаен позитивен чекор за
надминување на проблемот со недоволната транспарентност при доделувањето на легла
во студентските и ученичките домови, обезбедување правичност на селекцијата на
кандидатите како и контрола и ревизија на извршената селекција. Во насока на
зајакнување на транспарентноста на селекцијата на кандидатите, активноста е во тек на
реализација. До кандидатите кои се одбиени не се доставуваат писмени известувања, но
конечните официјални списоци се објавуваат на веб страницата на Министерството за
образование и наука.
Потребата да се стопира со продавањето учебници на студентите како условување
за полагање на испитот е преточена во активности што не го решаваат проблемот, па
оттаму тој сѐ уште постои во практиката. Имено реагирано е еднонасочно преку мерки со
кои факултетите овозможуваат достапност на потребната литература, збогатување на
своите библиотечни фондови и воведување бесплатни учебници или нивно вклучување
во цената на школувањето. На овој план се потребни натамошни чекори во насока на
стопирање на девијациите, иако посочените активности онака како што се утврдени и
дефинирани се водат како реализирани и во тек на реализација.
Со оглед на нискиот степен на информираност и свест кај најшироката јавност за
потребата од пријавување и борба против корупцијата во образованието и спортот,
започната е реализација на активноста во насока на вградување на образовни цели и
содржини за борба против корупцијата и судирот на интереси во наставните програми во
основото образование. Активноста треба да се насочи кон повеќе сегменти, преку
вградување на антикорупциски содржини во образовните програми во сите степени на
образованието преку предавања, обуки и кампањи за ученици, студенти, родители и
наставници, изработка на етички кодекси за образовните и спортските институции како
и преку воведување систем за поттикнување на пријавувањето на корупцијата и судирот
на интереси во овој сектор.
Отсуствува транспарентност при финансирањето на спортските клубови и не се
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направени посочените измени на Законот за спортот во делот на санкционирање на
финансиските злоупотреби при трансфери на спортисти и врбувањето спортисти и во
делот на обезбедување поголема транспарентност и извештајност во финансирањето на
спортските федерации и клубови.
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СЕКТОР X - Приватен сектор
Приватниот сектор е значаен сегмент во промовирањето и градењето на
демократската култура во општеството. Поради тоа, како главен приоритет е
поттикнување и создавање приватен сектор без корупција со цел да им се излезе во
пресрет и помогне на бизнисите во настојувањето да изградат комерцијално
опкружување што ќе се одликува со ефикасност и со фер конкуренција.
ДКСК при креирањето на Државната програма 2011-2015 година, го вклучи приватниот
сектор како посебно значаен сегмент во кој треба да се делува со цел да се одговори на
предизвиците и тековните проблеми на земјата, особено во делот на превенцијата и
репресијата на корупцијата и судирот на интереси.
Во овој сектор се утврдени четири ризични фактори за појава на корупцијата и
судирот на интереси, и тоа: недоволно развиени мерки за превенција на корупцијата и
јакнење на интегритетот на приватниот сектор; недоволно познавање за корупцијата и
судирот на интереси во приватниот сектор; недоволна информираност за Законот за
заштита на конкуренција и недоволен капацитет на Комисијата за заштита на
конкуренција за спроведување на законот и недоволна транспарентност на
спонзорствата, зад што се крие можност за корупција.
За надминување на овие проблеми предвидени се вкупно 13 активности и 14
идикатори на активност. Од 13-те активности реализирани се 5 или 38,5%, во тек се 3 или
23% и нереализирани се 5 активности или 38,5%. Од 14 индикатори на активност,
реализирани се 6 или 43%, во тек се 3 или 21% и нереализирани се 5 или 36%.
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ИНДИКАТОРИТЕ НА
АКТИВНОСТ
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Во насока на надминување на воочениот проблем на недоволно развиени мерки за
превенција на корупцијата и јакнење на интегритетот на приватниот сектор донесени се
кодекси на однесување за коректно, совесно и правилно извршување на бизнис
активностите, спречување на судирот на интереси и примена на добрите практики во
соработката меѓу приватните и државните субјекти. Започнати се активностите за
обезбедување јавност и дистрибуција на кодексите.
ДКСК ценејќи ја подготвеноста и покажаниот интерес за соработка од страна на
приватниот сектор за реализација на заеднички активности и проекти од областа на
превенцијата на корупцијата и судирот на интереси, потпиша Меморандум за соработка
за взаемна поддршка за спречување на корупцијата и судирот на интереси, со
претставници од приватниот сектор. Покрај оваа активност, во насока на надминување на
проблемот со недоволното познавање за корупцијата и судирот на интереси во
приватниот сектор, започната е реализација на обуки за претставниците од приватниот
сектор со цел градење на интегритетот како и активности поврзани со анкети и
истражувања за перцепцијата на граѓаните за корупцијата. Недостасува спроведување
анализа на постојната законска регулатива од оваа област со цел нејзино иновирање со
антикорупциски норми.
Реализирани се сите активности кои се во насока на надминување на проблемот
со недоволна информираност за Законот за заштита на конкуренција и недоволен
капацитет на Комисијата за заштита на конкуренција за спроведување на законот. Така
зајакнати се капацитетите на Комисијата со нови вработувања и техничка опрема со цел
нејзино ефикасно функционирање и успешно остварување на надлежностите. Во насока
на зајакнување на заштитата на конкуренцијата особено преку зголемување на можноста
за добивање информации за постоење забранети договори меѓу субјектите, изработен е
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Водич за незаконски договарања кај јавните набавки. Зајакната е меѓуинституционалната
соработка во насока на добивање информации за постоење забранети договори меѓу
субјектите и реализирани се повеќе работни средби и состаноци. Во февруари 2014
година донесен е Законот за изменување и дополнување на Кривичниот законик со кој е
опфатена измената на член 283 во согласнот со утврдената активност односно во насока
на стимулирање на пријавувањето случаи на забранети договори.
Активностите во насока на воспоставување систем на континуирано следење на
спонзорствата, нивниот обем и вид, спонзорите, обезбедување транспарентност на
спонзорствата, воведување обврска за потпишување изјава за судир на интереси за сите
вклучени страни како и пропишување стандардизиран образец за договор за
спонзорства не се реализирани и зависат од измената на Законот за донации и
спонзорства во јавните дејности.

42

Сектор XI – Медиуми и граѓанско општество
Во овој сектор што покрива две витални општествени сфери се утврдени вкупно 6
проблеми, по 3 во секоја од двете области, и тоа: нетраспарентност при доделувањето на
јавни финансиски средства на здруженијата и фондациите; стекнување статус на
организација од јавен интерес; доделување на јавни средства на наменски основани
здруженија што создава сомнеж за коруптивно и непродуктивно трошење на јавни
средства; трошење на јавни и буџетски средства во медиумите; концентрација на
сопственоста на медиумите и прикривање на сопственоста врз медиумите и поврзаноста
на медиумите со политичките центри на моќ.
За надминување на овие проблеми предвидени се вкупно 14 активности и 19
индикатори на активност. Од 14-те активностите реализирани се 4 или 28,5%, во тек се 4
или 28,5% и нереализирани се 6 активности или 43%. Од предвидените 19 индикатори на
активност, реализирани се 5 или 26%, во тек се 3 или 16% и нереализирани се 11 или 58%.

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ИНДИКАТОРИТЕ НА
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Активностите за надминување на проблемот на нетраспарентност при
доделувањето на јавни финансиски средства на здруженијата и фондациите, а кои се во
насока на донесување подзаконски акти за утврдување јасни и транспарентни
критериуми и процедури, двостепеност на постапката како и поголема отчетност за
финансиското работење и резултатите од проектите на граѓанските организации
корисници на средства од јавни инститиции, се во тек на реализација. Во согласност со
податоците од Министерството за правда, во владина процедура е предлог на Законот за
изменување и дополнување на Законот за здруженија и фондации со кој се воведува
основ за донесување подзаконски акти кои ќе се однесуваат на утврдување критериуми
за доделување на јавните средства и на отчетноста.
Нема измени во Законот за здруженија и фондации во насока статусот на
организација од јавен интерес да се добива по сила на законот со исполнување на
законски утврдени услови како доказ за капацитетот, референтноста и квалитетот на
работењето на здружението.
Не се направени предвидените измени на легислативата со цел да се спречи јавни
финански средства да се доделуваат на наменски основани здруженија, односно не е
создадена можност по принципот на функционално партнерство здруженијата да
конкурираат со проекти пред органите на државната управа и да добиваат финансиска
поддршка за реализација на активности што ним им се својствени. Не е утврдена ниту
обврска членовите на извршните органи на управување на здруженијата да доставуваат
анкетни листови и изјави за интереси.
Во однос на надминување на проблемот поврзан со трошење на јавни и буџетски
средства во медиумите, донесен е Законот за медиуми со цел уредување на дејноста на
јавното информирање. Започнато е со остварување на активноста во насока на измена и
иновирање на регулативата со цел утврдување јасни и транспарентни критериуми за
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разликување и раздвојување на содржините, целите, носителите и правата и обврските
во областа на јавното информирање од оние за нарачаните медиумски кампањи. Како
активност што сѐ уште не е реализирана е воспоставувањето јасни критериуми и
транспарентност при изборот на медиуми во кои се врши откуп на медиумски простор.
Проблемот со концентрацијата на сопственоста на медиумите и прикривање на
сопственоста врз медиумите се надминува преку реализација на активностите во насока
на доследно спроведување на регулативата во врска со недозволената концетрација на
медиуми и преку јакнење на надзорот над регулаторните тела и органите задолжени за
непосредно спроведување на законот. Се врши контрола во поглед на примената на
донесениот Закон за медиуми од аспект на концентрацијата на медиумска сопственост
на повеќе различни медиуми и создавањето доминантни субјекти на пазарот, учеството
на странски лица во медиумската сопственост и поврзаноста меѓу носители на јавни
функции и сопственост на медиуми. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги редовно врши увид на податоците во интернет дистрибутивниот систем на
Централниот регистар на Република Македонија, со цел спречување на недозволена
медиумска концентрација. За да се превенира и спречи можноста за прикривање на
сопственоста на странско лице или компанија како учесник во недозволена
концентрација на медиуми, во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е
пропишано дека домашно правно лице чии основачи се странски лица регистрирани во
земји во кои согласно со нивните прописи не е дозволено или не е можно да се утврди
потеклото на основачкиот капитал, не може да врши радиодифузна дејност ниту да се
стекне со удел во сопственост на радиодифузер. Доколку дополнително се утврди дека
еден од основачите на радиодифузерот е вакво правно лице, Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги поведува постапка за утврдување на недозволена
медиумска концентрација по службена должност.
Преку доследно спроведување на законската регулатива во врска со
недозволената поврзаност на медиумската сопственост со политичките личности и
центри на моќ, се делува на надминување на посочениот проблем кој се однесува на
медиумите и на нивната поврзаност со политичките центри на моќ. Во тек се
активностите во правец на предвидување техники и алатки за утврдување на
поврзаноста на носителите на јавни функции со сопственоста на медиумите, за
откривање на прикриената сопственост и утврдување санкции. Не е утврдена обврска за
сопствениците на медиумите, да доставуваат анкетни листови и изјави за интереси.
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*****

Државната програма 2011-2015 се потврдува како антикорупциски документ од
стратешки карактер и заедно со востановениот механизам за следење на нејзината
имплементација претставува вистински чекор во насока на водење и реализирање
активна и ефикасна превенција на корупцијата и судирот на интереси. Тоа несомнено го
јакне вкупниот капацитет на Република Македонија на полето на спречувањето и
борбата против корупцијата што е една од приоритетните стратешки цели за нејзино
вклучување во меѓународните глобални системи.
Притоа Државната комисија за спречување на корупцијата има водечката улога и
дејствува перманентно како координатор и поттикнувач на вкупните антикорупциски
процеси во земјата, остварувајќи ја со успех својата значајна надлежност за донесување и
следење на остварувањето на Државната програма за превенција и репресија на
корупцијата и Државната програма за превенција и намалување на појавата на судир на
интереси.

ДРЖАВНА КОМИСИЈА
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА
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