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Одраз на степенот на демократија на едно општество е 
способноста на државата да овозможи конзистентно 
спроведување на владеењето на правото и на 
принципите на добро владеење. Иако уставните 

одредби, законите и бројни меѓународни ратификувани 
документи укажуваат на постоење сигурна и фер законска 
рамка, клучниот проблем во Република Македонија е 
неконзистентноста во нејзиното спроведување. Постојат 
многу фактори за ова, но главните се: корупцијата и 
организираниот криминал, слабата и партизирана јавна 
администрација и неефикасните судски институции. 
Во Македонија сè уште преовладува мислењето дека 
државните институции и органи имаат селективен и 
партизиран пристап во гонењето на криминалот, но и 
неселективен пристап во злоупотребите при трошењето 
на јавните пари. 

Вовед и методологиjа



[ Извештај бр. 1 ] јануари – април 2018 година4

Во рамки на проектот “Граѓанските организации и 
медиуми против корупцијата - Коалиција за нулта то ле-
ранција”, поддржан од Европска Унија, Транспа рентност 
Македонија, во соработка со НВО Инфоцентар, ќе објавува 
периодочни мониторинг извештаи кои ќе преставуваат 
преглед на состојбата и динамиката на корупцијата во држа
вава и борбата против неа. Преку овие извештаи редовно 
и доследно ќе ја информираме јавноста за состојбите со 
корупцијата и организираниот криминал во општеството, а 
со цел да ја засилиме дебатата во јавноста за негативните 
ефекти од корупцијата врз сите сфери на општественото 
живеење и нужноста од нејзино искоренување.

Во рамки на мониторингот ќе се следи, опсервира и 
анализира состојбата во шест антикорупциски столбови:

1. Економскиот и финансискиот систем;

2. Политички систем (Собрание и политички партии);

3. Јавната администрација и локалната самоуправа;

4. Граѓанскиот сектор, медиумите и меѓународната 
заедница;

5. Правосудството;

6. Институциите надлежни за надзор.

За потребите на мониторингот ќе бидат реализирани 
интервјуа и фокус групи, ќе анализираме документи до би
ени преку пристапот до информации од јавен карактер,а 
ќе воспоставиме и постојана комуникација со надлежните 
институции. 

Сепак, централна активност на овој мониторинг ќе биде 
континуираното набљудување на работата на Државната 
комисија за спречување на корупцијата (ДКСК), како и 
анализа на ревизорските извештаи на Државниот завод 
за ревизија, за работењето на државните институции. Исто 
така, ќе бидат опфатени и релевантните закони, стратегии 
и други документи донесени или усвоени од Собранието и 
Владата, како и состојбите со медиумите, финансирањето 
на политичките партии и др.

Овој прв извештај се однесува на периодот јануари 
– април 2018 година и претставува почетна основа на 
континуираното набљудување.
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Политиката за транспарентност  
на новата власт 

со формирањето на Владата на Република Маке
до нија во јуни 2017 година, новата власт во своето 
ра ботење се определи за амбициозна програма 
за транспарентност (програма за „Отворена 

влада“ и „Влада за граѓаните“), втемелена на „отворени, 
транспарентни, сигурни и ефикасни владини институции 
кои комуницираат и соработуваат со граѓаните“. Ваквата 
нова политика за отчетност и одговорност, Владата ја 
образложи и во својата Програма за работа 20172020, 
како и во реформската програма „Планот 369“. 

Во првите девет месеци од практикувањето на власта, 
новата Влада презеде низа мерки и активности со кои се 
обидува да ја промовира транспарентноста како една од 
главните цели на своето работење: 

Клучни наоди
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преку активно информирање на социјалните мрежи и 
на традиционалните медиумски платформи;

 � Задолжително и редовно учество на функционерите 
на јавни дебати за проектите и плановите на Владата;

 � Редовно објавување и ажурирање на владините 
доку менти поврзани со работата и спроведувањето 
на владините политики, во што спаѓаат и јавните 
набавки, записници од владини седници, меѓу
на родни и други инвестициски договори, разни 
буџетски трошења и др.;

 � Објавување на трошоците на секое одделно мини
стерство, вклучувајќи ги и податоците за потро
ше ните средства за репрезентација на високите 
функционери;

 � Поширока декласификација на информации од 
областа на работењето на државните институции;

 � Поедноставување на процедурите и поефтинување 
на податоците кои се добиваат според принципот 
на слободен пристап до информации од јавен 
карактер, вклучувајќи ги и бесплатните услуги за 
истражувачките новинари на Централниот регистер 
и Агенцијата за катастар на недвижности;

 � Зголемување на отвореноста и интензитетот во сора
ботката со невладиниот сектор („Отворени денови“ 
за НВО, дискусија за законски и други проекти, 
креирање дата бази за различни јавни податоци, 
изработка на адресар на граѓанските организации, 

 � Укинување на државното рекламирање во приватните 
медиуми, како силно средство за влијаење врз уре
ду вачката политика на медиумите во Македонија, 
кои во минатото достигнуваа вртоглави годишни ми
ли онски суми (на пример, само во 2014 година, тие 
достигнаа 7,5 милиони евра);

 � Воведување на таканаречен „демократски комуни ка
циски сервис“ за еднаков пристап на новинарите до 
владините извори на информации, без посредство 
на ПРагенции и со развивање протоколи за јавни 
комуникации и комуникациска стратегија;

 � Редовно одржување владини пресконференции 
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консултативни средби со невладините претставници 
и др.);

 � Осуда на секаков обид закани или уцени кон 
новинарите и нивните медиуми или обиди за гушење 
на слободата на говорот во општеството, на кое било 
државно ниво.

За конкретно остварување на оваа амбициозна 
програма за зголемување на владината транспарентност, 
во владиниот кабинет е назначен и „министер без ресор“, 
задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност“, 
под чие раководство се наоѓа и професионален сектор за 
комуникации, кој ги опслужува и јавните комуникациски 
потреби на Кабинетот на премиерот Зоран Заев. 

Критички реакции на jавноста 

Во обидот радикално да ја преформулира политиката 
на транспарентното владеење, ваквиот елабориран 
и прилично интензивен напор на новата Влада, 

сепак, наиде на критички однос во јавноста, со зачестени 
обвинувања, како во традиционалните и така и во 
социјалните медиуми, дека зад овој проект се кријат 
пропагандистички политички цели, а не искрена заложба 
за отчетност во владеењето. Практично, новата власт 
се соочи со критики дека низ политиката за отвореност 
и отчетност, се обидува да го прави токму она на што, 
декларативно, жестоко се спротивставува, а тоа е да шири 
разработена и промислена пропаганда и манипулации во 

јавноста за своите политички цели и активности, штедро 
платени од буџетските средства. 

Во поткрепа на таквите критики се наведуваше голе
мата бројка (наводно, околу 100) ангажирани лица за 
пропаганда и ПР во Владата, во „Министерството за 
транспа рентност“ и во другите министерски ресори, чи
јашто задача била со секојдневно „производство“ на 
информации и тематски стории, да го „поплави“ нормални
от проток на вести и да ја диктира дневната агенда на ме
ди умите, „одземајќи“ простор и време за критички осврти 
за работењето на новата Влада.

Официјалните податоци добиени од Владата, пак, по
ка жуваат дека вкупниот број ангажирани луѓе за водење 
на односите со јавноста е 27 (во владиниот престим, за 
организација на настани, продукција на медиумски про
дукти, тим за работа на социјални медиуми, креирање 
меди умски анализи и спроведување редовен прескли
пинг), во што спаѓаат оние во ресорот на министерот 
Роберт Поповски, вклучувајќи го и портпаролот на Владата 
и неговата канцеларија. 

Подигнатото ниво на критичност на јавноста во 
однос на транспарентното и отчетното водење на 
владините политики се вклопува и општата перцепција 
на македонската јавност за влошување на состојбата со 
корупцијата во земјата. Транспаренси Интернешанел, која 
редовно ги мери овие глобални параметри на перцепција, 
констатира силен негативен тренд во последните пет 
години (20122017). На меѓународниот рејтинг за мерење 
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на јавната перцепција за корумпираноста на државите во 
светот, Република Македонија е падната за дури 38 места 
односно, од 69то (2012) на 107мо место (2017). 

Институтот за демократија Социетас цивилис од 
Скопје, пак, во своето годинешно јануарско истражување 
за состојбите со корупцијата во земјава, констатира дека 
„поголем дел од граѓаните сметаат дека Владата има 
волја да се справи со корупцијата во државата“ (55%), 
но и дека е голем процентот на испитаници кои не го 
делат овој впечаток, односно 35% велат дека „таква волја 
воопшто не постои“. Интересно е да се напомене дека 
според оваа анкета, испитаниците со повисоки примања 
имаат попозитивен став кон борбата на Владата против 
корупцијата, додека кај граѓаните со пониски примања 
таков оптимизам речиси и не постои. 

Но, истовремено, кај поголемиот дел од јавноста 
(51%), и покрај промената на власта, нема подготвеност и 
послободен однос во насока на пријавување на корупци
јата. Половина од испитаниците (49%) сметаат дека и кај 
новата власт на СДСМ и ДУИ подготвеноста за борба против 
корупцијата е иста како и кај претходните владејачки 
структури на ВМРОДПМНЕ и ДУИ, а 21% сметаат дека 
состојбите на тој план се дури и влошени.

Неповолни околности  
за борба со корупциjата 

Оваа неповолна состојба со борбата против кору
пцијата во Македонија е резултат на неколку 
општественополитички фактори, чии корени се 

нао ѓаат во долгогодишното применување „практична“ по
литика и политичка култура во земјава. 

По завршувањето на десетгодишното владеење на 
висококриминализираниот режим на Никола Груевски – 
за што, во моментов, се водат десетици судски процеси со 
обвинувања за сторени тешки кривични дела од областа 
на организираниот криминал и корупцијата, со вмешаност 
на десетици високи и највисоки претставници од минатата 
власт, главно како резултат на покренатите обвиненија 
на Специјалното јавно обвинителство – во јавноста се 
создадоа големи очекувања за брзи и коренити промени 
не само на политиките, туку и на структурите во новата 
власт. Сепак, резултатите на трансформирањето на 
капацитетите на државата за борба против криминалот и 
корупцијата, најблаго речено, се половични и спори:
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 � Кадровската политика на новата власт е недоречена 
и е предмет на голема критика во јавноста, на што 
се надоврзуваат, и ефикасноста и квалитетот во 
работењето на Владата. Многу раководни кадри од 
претходната власт сè уште заземаат важни места во 
државната хиерархија, иако беа дел од владите на 
Груевски и се перципирани во јавноста како дел од 
клиентелистички и корумпиран систем на владеење. 
Тоа предизвикува незадоволство, демотивација и 
сомнежи на демократската јавност во искреноста и 
намерите на новата власт. 

 � Реформите во правосудството се закочени во кори
дорите на политичките и правните перипетии, а 
го лем број експерти – како, на пример, од Пла
тфор ма та на граѓанските организации во борба 
про тив корупцијата – посочуваат дека „по врза
носта на транспарентноста на судските постапки 
со корупцијата е недискутабилна“ и дека „не
транспарентноста и корупцијата во судството се како 
‘брат и сестра“. Низата од реформи, чија неопходност 
е детално нотирана и елаборирана во извештаите 
на Рајнхард Прибе (уште во 2015 година) не се 
спроведува, а некои од главните „кочничари“ – на 
пример, раководните состави на Судскиот совет 
на РМ или Врховниот суд на РМ – и денес успешно 
опстојуваат во блокирањето на реформите;

 � На ова се надоврзува и нефункционалноста на Собра
нието на РМ и бојкотот на опозицијата на неговата 
работа, што успори или сосема спречи донесување 
низа реформски закони коишто, посредно или не
посредно, се однесуваат и на состојбите со крими
налот и корупцијата во земјата. На пример, и покрај 
изну дените од јавноста оставки на речиси сите 
членови на Државната комисија за борба против 
корупцијата (ДКСК), постапката, како и менувањето 
на критериумите за избор на нови членови на 
Комисијата, беше закочена со политичката блокада 
на Собранието;
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ДКСК со морален и  
професионален интегритет

Во изминатиот период јавноста беше скандализирана 
со обелоденувањето на наодите од ревизијата на 
Управата за јавни приходи (УЈП) дека Државната 

комисија за спречување на корупцијата (ДКСК), која 
има законска надлежност за превенција и покренување 
постапки пред соодветните органи за гонење на 
корупцијата, ја злоупотребила службената положба и 
овластување преку расипничко трошење на буџетски 
пари. Во Европа се познати индивидуални примери кога 
членови на антикорупциска комисија биле обвинети за 
вмешаност во корупција, но не е забележан случај кога 
речиси целата комисија е вмешана во вакво незаконско 
поведение. Оставките под притисок на јавноста, на пет од 
вкупно седум члена на Комисијата не треба да бидат земени 
како олеснителна околност при утврдување на нивната 
одговорност за ваквото грубо кршење на Законот за 
кривична постапка. Нивната одговорност е уште поголема, 
ако се земат предвид далекусежните последици од 
ваквиот скандал за натамошното функционирање на ДКСК 
– целосно изгубената (на и онака многу ниска) доверба 
кај граѓаните, за целите и работата на ова независно тело, 
деградиран кредибилитет кај странските донатори кои 
финансираат добар дел од нејзините активности.

Ваквото незаконско однесување е последица на 
воспоставената практика во последните десетина години, 

на неказнивост за расипничко и ненаменско трошење 
буџетски пари, на целосна партизација на ДКСК, на 
отсуство на професионален капацитет, интегритет и 
отчетност. Фрапира податокот дека расипничко трошење 
на буџетските пари било констатирано од УЈП и во 
претходните години, но наодите не беа објавени и јавноста 
не беше информирана за тоа дали биле преземени мерки 
за евентуална одговорност и корекција во однесувањето. 
Оттука, одговорност треба да се бара и кај поранешното 
раководство на УЈП кое не презело правни мерки. 

Немањето капицитет, подготвеност, ниту политичка 
волја за сузбивање на корупцијата од страна на 
надлежните органи, меѓу кои и на ДКСК (што беше јасно 
нотирано и во извештајот на Европската комисија за евро
интегративниот напредок на Македонија во 2016 година), 
резултира со висок степен на корупција, која прерасна 
во системска корупција во сите сфери на општеството. 
И мерењата (погоре наведени) на перцепциите на 
македонските граѓани, индицираат зголемена недоверба 
дека корупцијата, воопшто, некогаш ќе се намали.

Пред една година, Транспарентност Македонија 
(ТМ) изготви анализа во која укажа на слабостите на 
надлежните органи во сузбивањето на корупцијата, 
ги лоцираше проблемите и правните празнини во 
антикорупциската легислатива и директно посочи на 
нефункционирањето на ДКСК. И тогаш наведовме дека 
се потребни темелни промени во оваа сфера, во насока 
на измена или усвојување на нова регулатива којашто би 
била целосно усогласена со европските стандарди, како 
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и со укажувањата во Извештајот за итните реформски 
приоритети и на оние од невладините организации, за 
потребата од институционални промени. Потребата од 
нова антикорупциска регулатива, ТМ ја базира на наодите 
од континуираниот мониторинг на имплементацијата на 
законите од оваа област, забелешките за неусогласеноста 
со европските стандарди и со споредбената анализа на 
нашите, со законите на земјите од регионот. 

Анализата со препораки за идните чекори беше 
доставена до новата Влада и до Министерството за 
информатичко општество и администрација (МИОА), 
веднаш по нивното формирање. Тргнувајќи од сериозноста 
на состојбите во оваа област, од неопходноста за ефикасна 
борба против корупција и за воспоставување на владеење 
на правото, како приоритет на Владата, останува нејасно 
колебањето и спороста на актуелната власт за измена или 
усвојување на нова анти-корупциска легислатива. ТМ во 
анализата ги посочи главните слабости, непрецизности 
и недоречености во сегашната регулатива и предложи 
конретни решенија, особено во насока на прецизирање 
на одделни одредби што беа најмногу злоупотребени 
или кршени во практиката (на пример, пријавување на 
имотната состојба на функционерите, прецизирање на 
ситуациите на судир на интереси и други решенија кои 
треба да придонесат за многу поефикасна превенција на 
корупцијата.) 
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Укажуваме дека од посебен интерес е зајакнувањето 
на критериумите за именување нови членови на ДКСК, 
бидејќи од персоналниот состав на ова тело во голема мера 
зависи и ефикасната превенција од корупција. Наместо 
досегашната практика на партизација и именување ано
нимни лица без препознатлив професионален и морален 
интегритет (дури, во некои случаи и без исполнување на 
основните законски критериуми), клучни критериуми за 
избор на ченови на ДКСК треба да бидат: професионалниот 
капацитет и интегритет на кандидатите, нивниот мо
ралнополитички кредибилитет, познавањето на анти
корупциската област и работното искуство што го 
поседуваат. 

Препорачуваме бројот на членови на ДКСК да се 
намали на вкупно пет, што ќе претставува заштеда на 
бу џетски средства, а нема негативно да се одрази врз 
работата на Комисијата, особено доколку новоименуваните 
лица ги поседуват погоре наведените критериуми за 
работа во ДКСК. Досегашната практика покажа дека 
бројот на членовите не значи и нивен поголем ангажман и 
ефикасност во превенцијата на корупцијата.

Во овој контекст, сметаме дека пред именувањето на 
членовите на ДКСК, треба да се спроведе јавно интервју-
ирање (public hearing) со секој од пријавените кандидати. 
Заради транспарентност на овој процес и објективност при 
изборот на членовите на ДКСК, потребно е вклучување 
и мониторинг од страна на претставници на етаблирани 
НВОа кои се занимаваат со оваа област, како и новинари
истражувачи на феноменот на корупцијата. На ваков начин, 
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јавноста ќе се увери дека изборот на членовите на ДКСК е 
заснован на бараните законски критериуми.

Дополнително, сметаме дека е апсолутно непри-
фатливо барањето на опозицијата, таа да го предлага 
председателот на ДКСК. Имајќи ги предвид процедурите 
и начините на именувања во последните неколку години, 
номинацијата на претседателот на ДКСК од страна на која 
било политичка парија веднаш ќе го/ја оквалификува 
како партиски пристрасен/а и ќе наиде на критика и 
недоверба кај граѓаните. Потсетуваме дека повеќе од 
10 години, сегашната опозиција – ВМРОДПМНЕ имаше 
свој лојален претседател и послушни членови на ДКСК, а 
резултатот од таквата партизација на ова независно тело 
е нефункционалноста на Комисијата и широко распро
стран етата корупција во власта, особено меѓу нејзините 
највисоки раководни ешалони. Оттука, неопходно е да бидат 
именувани членови кои имаат професионален капа ци тет, 
креидибилит и интегритет и кои функцијата ќе ја извршуват 
независно, без партиски притисоци. Само такви кадри 
можат да го вратат изгубениот кредибилитет на ДКСК .

Отчетност за трошоците на 
министрите и функционерите

Одлуката на Владата за транспарентност и отчетност 
во трошење на буџетските пари од страна на 
министрите и другите високи функционери, за 

угостителски услуги, службени патувања, трошоци за 
телефон и друго, сметаме дека е добра особено затоа 
што, овие податоци, предходната влада ги третираше како 
„строга државна тајна“. Транспарентноста и отчетноста на 
Владата ја зголемија и критичноста на граѓаните кон сите 
активности на власта, посебно кога се работи за трошење 
на нивните пари, па оттука и барањето одговорност кога 
тие средства се трошат нерационално и ненаменски.

Алатката на Владата којашто им овозможи на сите 
заинтересирани лица да имаат увид во трошоците на 
министрите и другите високи државни функционери, го 
покажа и различниот однос на министрите во распо ла
га њето и трошењето на јавните фондови. И покрај тоа 
што одговорните најавија дополнителни прецизирања на 
методологијата на собирањето и објавувањето на овие 
податоци, јасно се гледа дека дел од министрите ра цио
нално и одговорно се однесувале со парите на даночните 
обврзници, но и дека одделни министри покажуваат по
лесно и понеодговорно посегнување по парите на гра ѓа
ните. Првите три места на „министритрошаџии“ им при
паѓат на оние од редовите на ДУИ, од кои според објаве
ните податоци предничи младиот министер за економија, 
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Кресник Бектеши. Тој за само шест месеци во 2017 го ди
на, потрошил 14 илјади евра за угостителски услуги во 
земјата и во странство. Недозволива е практиката да се 
трошат високи износи за угостителски услуги за време 
на службените престои во странство, кога функцио не рите 
истовремено добиват дневници токму за таква на мена. 
Оттаму, за ваквото поведение на министрите и функцио
нерите се појавија оправдано остри реакции во јавноста.

За да профункционираат „заробените институции“, 
за да се врати функционалноста на правната држава и 
владеењето на правото, што подразбира одговорност, 
транспарентност и отчетност на носителите на високи 
функции – ова актуелната владејачка гарнитура ги посочи 
како свои клучни принципи на работа – препорачуваме 
Владата:

 � Да ги задолжи надлежните органи, пред сè оние на 
државната и внатрешната ревизија, да вршат ре
довна контрола на оправданоста и законитоста на 
тро шењето на големи износи буџетски средства, за 
угостителски услуги во земјата и странство, за те
лефонски сметки, за дневници и патни трошоци и др.; 

 � Да се побара политичка одговорност од министрите 
кои неодговорно и расипнички се однесуваат со па
рите на граѓаните, бидејќи со тоа се губи нивниот 
кредибилитет за вршење високи државни функции;

 � Да се донесе посебен акт со кој ќе пропишат кри те
риуми и ограничувања на износите за угостителски 
услуги, за телефонски сметки и за други трошоци 

на министрите и високите функционери. Во слу чај 
трошоците неоправдано да го надминат про пи ша
ниот износ за овие намени, тие ќе треба да бидат 
надоместен од оние што ги направиле;

 � (Драстично) Да се намали бројот на службени лица 
кои имаат право на трошоци за репрезентација; 

 � Да им се препорача на јавните претпријатија, установи 
и други институции кои се финансират од пари на 
граѓаните, да ги ограничат и рационално и наменски 
да ги користат средствата за овие намени, а истото да 
им го предложи и на локалните самоуправи.

Оценуваме дека нотираното комотно однесување на 
дел од министрите во наведените области на трошење 
јавни пари е резултат на досегашната политика на не-
казанивност. Јавноста сè уште не е запознаена до каде е 
постапката пред Јавното обвинителство поведена против 
високи функицонери од предходната влада, за случаи во 
кои државниот ревизор и внатрешната ревизија, конста
ти рале дека милионски износи јавни средства биле не зак
онски потрошени за лични потреби на некои од тогашните 
функционери. 

Доколку продолжи неприменувањето на принципот 
на одговорност (политичка, материјална и кривична) за 
ненаменски потрошените средства и не се надоместат 
па рите на граѓаните, ќе продолжат, и самоволието и 
незаконското однесување на функционерите, а корупци
јата и натаму ќе претставува еден од најголемите проблеми 
во земјата.
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Ефикасна, стручна и помала 
jавна администрациjа 

Реформата на јавната администрација – 
покрај реформите во судството и борбата 
против корупцијата – беше еден од клучните 

програмски приоритети на новата Влада. За нејзина 
реализација во тек е подготовка на стратегија 
за реформа на јавната администрација. Според 
стратегијата, крајната цел кон која се стреми 
процесот на реформа на јавната администрација 
е да се воспостави „компетентна, ефективна, 
ефикасна, одговорна, сервисно ориентирана и 
транспарентна јавна администрација, во согласност 
со принципите на европскиот административен 
простор, заради интеграција на Република Маке
донија во ЕУ и НАТО, но пред сè заради задо
волување на потребите на граѓаните и бизнис 
секторот.“ 
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Напроти овие декларирани принципи, во стратегијата 
не се бара „мала“ јавна администрација, на што невладиниот 
сектор во континуитет укажува. Таквата државна 
бирократска структура делумно би ги растоварила 
обврските на бизнис секторот и на граѓаните кои ја плаќаат 
администрацијата. Само така, таа би била вистински сервис 
на граѓаните и на бизнис заедницата. Објавените податоци 
дека вкупниот број на вработени во јавниот сектор 
изнесува речиси 140.000 лица е фрапантен, ако се суди 
според бројот на населението во државата, но и според 
ефикасноста, транспарентноста и квалитетот на услугите 
што им ги испорачува на граѓаните и на бизнисмените. 

Сметаме дека е добро тоа што, Владата и Мини
стерството за информатичко општество и админи стра
ција, одлучија да го вклучат невладиниот сектор во 
изготву вање на стратегијата и да прифатат некои од 
препо раките. Меѓутоа, изразуваме незадоволство за 
тоа што не се прифатени сугестиите на НВОсекторот, 
Македонија да добие мала, ефикасна јавна администрација 
според европски стандарди. За ова се потребни храбри и 
решителни чекори, кои Владата очигледно не е подготвена 
да ги направи. 

Владините мерки, преземени во изминатите месеци, 
не одат во прилог на барањата и потребите на граѓаните 
во државата. Нема најави за намалување на бројот 
на вработените во јавниот сектор (освен по основа за 
пензионирање), а продолжува и практиката на вдомување 
партиски кадри кои, често, не ги исполнуваат критериумите 
за кариерниот мерит систем. Се поставуваат и кадри од 

етничките зедници, на советнички или други работни 
позиции, без притоа да се води сметка за нивната стручна 
и образовна компетентност. Дополнително, незаконски се 
толерираат (наместо да се санкционираат), па дури и се 
наградуваат (можност да бираат работни места), илјадници 
јавни службеници кои со месеци (години) не оделе на 
работа, а притоа земале плата. 

Ваквите решенија, не само што не придонесуват за 
вистинска реформа на јавната администрација според 
европските стандарди, туку, создаваат оправдан ре волт 
и незадоволство во јавноста, како и чувство на дискри
минација врз основа на политичка и етничка припадност.
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Во Извештајот за напредокот Република Македонија 
за 2018 година, во однос на борбата против 
корупција, Европската комисија (ЕК) нотира состојби 
кои беа присутни во изминатите години, но ги 

нотира и преземените активности во насока на нивно 
подобрување. Се забележува напредок на законодавната и 
институционалната рамка, но се констатира дека и сè уште 
нема правосилни судски одлуки за корупциските случаи 
на високо ниво. Останува оценката дека корупцијата е 
присутна во многу области, дека и натаму претставува 
сериозен проблем, како и дека политичкото влијание 
претставува ризик за поефикасни чекори. Овие оценки 
не треба да изненадуваaт особено ако се земат предвид 
партизираните и нефункционални органи за превенција и 
борба против корупцијата и заробената судска власт, како и 
отсуство на кадровски промени во овие органи. 

Како позитивно се оценува тоа што неколку случаи на 
корупција на високо ниво се во судска постапка и фактот 
што Специјалното јавно обвинителство (СЈО) повеќе не се 
соочува со опструкции од другите надлежни органи во 
извршување на својата улога пред судот како порано. ЕК 
како позитивен чекор го нотира и донесувањето на измените 
на Законот за заштита на свиркачите, кој претставува 

Корупциjата во Извештаjот на  
ЕК за Македониjа за 2018 година
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ефикасна алатка во борбата против корупцијата. Овој 
закон, инаку, го бараше СЈО за да може поефикасно да ги 
процесира предметите во своја надлежност.

ЕК, и овој пат, нотира дека е неопходна политичка 
волја за борба против корупцијата. Надлежните органи 
за превенција и борба против корупцијата нужно треба 
да бидат автономни и да имаат ресурси и специјализиран 
кадар кој ќе биде именуван врз основа на стручен 
капацитет. Се бара поголема ефикасност на постапките 
за процесирање и пресудување на случаите на висока 
корупција, вклучувајќи ги и финансиските истраги против 
перење на пари и конфискација на средствата стекнати со 
криминал. При ова, се нотира дека наодите за корупциските 
случаи во предходните години резултирале со слаби 
истраги, обвиненија и пресуди за случаите на висока 
корупција и за политичката корупција. Оттука, се бара да 
се воспостави одговорност за прислушуваните разговори.

Кај Државната комисија за спречување на корупцијата 
се нотира недоволна активност во однос на проверката 
на имотната состојба на функционерите и другите 
службени лица, но и во случаите на судир на интереси. 
Се забележува дека ДКСК иницирала само еден случај за 
разрешување од функција и дека не доставила ниту една 
иницијатива до Јавното обвинителство за покренување 
постапка за случаи за корупција на високо ниво, иако, 
такви иницијативи имало од други државни органи. ЕК 
оценува дека ДКСК игра минорна улога во мониторингот 
на финансирањето на изборните кампањи. Оттаму, ЕК 
препорачува утврдување на јасни надлежности, мандат и 
доволно ресурси за ДКСК кои ќе обезбедат нејзина целосна 
независност.

Кај јавните набавки  област која е најранлива за 
корупција  се нотира прогрес во однос на реформата на 
легислативата и имплементацијата на некои препораки 
од предходните години, но исто така, се констатира дека 
се потребни суштински мерки кои ќе обезбедат стабилен, 
транспарентен, ефикасен и ефективен систем на јавни 
набавки. Се посочува потребата од преземање мерки за 
спречување на нерегуларности и корупција во процесот 
на јавни набавки, како и да се истражат сериозните 
обвинувања за судир на интереси во постапките. Се 
бара финализирање на реформите во системот на јавни 
набавки во согласност со директивите на ЕУ, истражување 
и санкционирање на незаконитостите во постапките, 
зајакнување на административните капацитети на Бирото 
за јавни набавки во насока на мониторинг на целиот процес 
на јавни набавки, за што впрочем НВО укажува со години.

Што се однесува до слободниот пристап до информации 
од јавен карактер се повторува оценката од претходните 
години дека широките законски исклучоци претставуваат 
пречка за ефикасна имплементација на правото на 
слободен пристап до информации. Како позитивна се 
оценува одлуката на Владата за декласификација и 
јавно објавување на документи и договори потпишани 
со странски инвеститори, како дел од итните реформски 
приоритети,( што за предходната Владата претставуваше 
строго доверлива тајна). Исто така, како позитивен чекор 
се нотира ослободувањето од плаќање надоместок 
за документи и податоци преку слободен пристап до 
информации од јавен карактер, како и барањето од Владата, 
министерствата и другите институции многу поактивно да 
ги објавуват информациите од јавен карактер.
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 � Резултатите во трансформирањето на капацитетите 
на државата за борба против криминалот и корупци ја
та, најблаго речено, се половични и спори. Реформите 
во правосудството се закочени во коридорите на 
по литичките и правните перипетии. На тоа се надо
врзу ва и нефункционалноста на Собранието на 
РМ и бојкотот на опозицијата на неговата работа, 
што успори или сосема спречи донесување низа 
реформски закони коишто, посредно или непосредно, 
се однесуваат и на состојбите со криминалот и 
корупцијата во земјата.

 � Кадровската политика на новата власт е недоречена, 
на што се надоврзува и ефикасноста и квалитетот 
во работењето на Владата. Многу раководни кадри 
од претходната власт сè уште заземаат важни места 
во државната хиерархија, иако се покажа дека тие 
беа клучен дел во клиентелистичкиот и високо 
корумпиран систем на владеење на владите на 
Груевски.

Заклучоци 
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 � Некои од клучните медиуми кои со години беа 
„крајната адреса“ во директната финансиска кору
пција на нивните газди, што се одразуваше врз 
нивната комплетно послушничка и пропагандистичка 
уре дувачка политика за поддршка на режимот на 
Груевски, со промената на власта само го сменија 
политичкиот „газда“ и овојпат, без значителна 
официјална финансиска буџетска компензација за 
себе, продолжуваат да работат „како ништо да не се 
случило“.

 � Оставките, под притисок на јавноста, на пет од вкупно 
седум члена на ДКСК не треба да бидат земени 
како олеснителна околност при утврдување на 
нивната одговорност за грубото кршење на законот. 
Нивната одговорност е уште поголема, ако се земат 
предвид далекусежните последици за натамошното 
функционирање на ДКСК – целосно изгубената (и 
онака многу ниска) доверба кај граѓаните, за целите 
и работата на ова независно тело.

 � Наместо досегашната практика на партизација 
и именување анонимни лица без препознатлив 
професионален и морален интегритет (дури, во некои 
случаи и без исполнување на основните законски 
критериуми), клучни критериуми за избор на ченови 
на ДКСК треба да бидат: професионалниот капацитет 
и интегритет на кандидатите, нивниот морално
политички кредибилитет, познавањето на анти
корупциската област и работното искуство што го 
поседуваат. 

 � Бројот на членови на ДКСК треба да се намали на 
вкупно пет, што ќе претставува заштеда на буџетски 
средства, а нема негативно да се одрази врз работата 
на Комисијата. Пред именувањето на членовите на 
ДКСК, треба да се спроведе јавно интервјуирање 
(public hearing) со секој од пријавените кандидати. 
Заради транспарентност на овој процес и објективност 
при изборот на членовите на ДКСК, потребно е 
вклучување и мониторинг од страна на претставници 
на етаблирани НВОа кои се занимаваат со оваа 
област, како и новинариистражувачи на феноменот 
на корупцијата.

 � Неприфатливо е барањето на опозицијата, таа да 
го предлага председателот на ДКСК. Претседателот 
и членовите на ДКСК треба да бидат независни и 
да работат без партиски притисок. Повеќе од 10 
години имавме нефункционална ДКСК и широко 
распространетата корупција во власта, особено во 
нејзините највисоки раководни позиции.
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 � Оценуваме дека нотираното комотно однесување 
на дел од министрите во трошењето јавни пари е 
резултат на досегашната политика на неказанивност. 
Доколку продолжи неприменувањето на принципот 
на одговорност (политичка, материјална и кривична) 
за ненаменски потрошените средства и не се 
надоместат парите на граѓаните, ќе продолжи и 
самоволието на функционерите, а корупцијата и 
натаму ќе претставува еден од најголемите проблеми 
во земјата.

 � Добро е тоа што, Владата и Министерството за 
информатичко општество и администрација, одлучија 
да го вклучат невладиниот сектор во изготвување на 
стратегијата и да прифатат некои од препораките. 
Меѓутоа, изразуваме незадоволство за тоа што не се 
прифатени сугестиите на НВОсекторот, Македонија 
да добие мала, ефикасна јавна администрација 
според европски стандарди. За ова се потребни 
храбри и решителни чекори, кои Владата очигледно 
не е подготвена да ги направи.
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