
Нова политика за транспарентност на власта

ДКСК со морален и професионален интегритет

Отчетност за трошоците на министрите и функционерите

Ефикасна, стручна и помала jавна администрациjа

Резултатите во трансформирањето на капацитетите на 
државата за борба против криминалот и корупцијата 
се ПОЛОВИЧНИ И СПОРИ. 

РЕФОРМИТЕ ВО ПРАВОСУДСТВОТО СЕ ЗАКОЧЕНИ во 
коридорите на политичките и правните перипетии.

НЕФУНКЦИОНАЛНОСТА на Собранието и БОЈКОТОТ на 
опозицијата спречи донесување низа реформски закони.

Кадровската политика на новата власт е НЕДОРЕЧЕНА.

Многу раководни кадри од претходната власт 
сè уште ЗАЗЕМААТ ВАЖНИ МЕСТА, иако, се 
перцепираниво јавноста како дел од 
клиентелистичкиот и корумпиран систем на 
претходната власт.

ДКСК МОРА ДА СЕ ДЕПАРТИЗИРА 
и клучни критериуми за избор на 
ченови треба да бидат: 

• Професионалниот капацитет и 
интегритет на кандидатите. 

• Нивниот морално-политички 
кредибилитет.

• Познавањето на 
анти-корупциската област.

• Соодветно работно искуство. 

Комотното однесување на дел од 
министрите во трошењето јавни пари е 
резултат на досегашната политика на 
неказнивост.  

Доколку нема одговорност ќе продолжи 
самоволието и незаконското однесување 
на функционерите.

Принципот на одговорност (политичка, 
материјална и кривична) за ненаменски 
потрошените средства мора да се 
применува.

мониторинг на корупциjата
во република македониjа

[ извештаj бр.1 ] jануари – април 2018 година

Препорачуваме редовна контрола на 
трошењето јавни пари, ограничување на 
сумите за репрезентација, намалување на 
бројот на службените лица кои имаат 
право на вакви трошоци.

Бројот на членови на ДКСК треба да се намали на 
ВКУПНО ПЕТ.

Пред именувањето на членовите, треба да се 
СПРОВЕДЕ ЈАВНО ИНТЕРВЈУИРАЊЕ (PUBLIC 
HEARING) со секој од пријавените кандидати.

Изборот на членови треба да го МОНИТОРИРААТ 
ПРЕТСТАВНИЦИ НА ЕТАБЛИРАНИ НВО-А И 
НОВИНАРИ-ИСТРАЖУВАЧИ на корупцијата.

НЕПРИФАТЛИВО Е БАРАЊЕТО на опозицијата, 
таа да го предлага претседателот на ДКСК. 

Номинацијата на претседателот на ДКСК од која 
било политичка парија ќе го/ја оквалификува како 
ПАРТИСКИ ПРИСТРАСЕН/А и ќе наиде на 
КРИТИКА И НЕДОВЕРБА кај граѓаните.

Владата го ВКЛУЧИ НЕВЛАДИНИОТ СЕКТОР во 
подготовката на стратегијата за реформи на 
јавната администрација и прифати дел од 
препораките. 

Владата НЕ ГИ ПРИФАТИ ПРЕПОРАКИТЕ, 
Македонија да добие мала, ефикасна јавна 
администрација, според европски стандарди.

Нема најави за НАМАЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА 
ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР (освен по 
основа за пензионирање).

Продолжува ПРАКТИКАТА НА ВДОМУВАЊЕ 
ПАРТИСКИ КАДРИ кои, често, не ги исполнуваат 
критериумите за кариерниот мерит систем.

Дополнително, НЕЗАКОНСКИ СЕ ТОЛЕРИРААТ, па 
дури и се наградуваат (можност да бираат работни 
места) илјадници јавни службеници кои со години 
не одат на работа, а земаат плата. 

ВАКВИТЕ РЕШЕНИЈА, НЕ ПРИДОНЕСУВАТ ЗА 
ВИСТИНСКА РЕФОРМА НА ЈАВНАТА 
АДМИНИСТРАЦИЈА И СОЗДАВААТ ОПРАВДАНО 
НЕЗАДОВОЛСТВО ВО ЈАВНОСТА.

Овој производ е изготвен со финансиска поддршка од Европската Унија. За содржината на инфографикот единствено се 
одговорни Транспарентност Македонија и НВО Инфоцентарот и таа не мора да ги одразува гледиштата на Европската Унија.


