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ВОВЕД
Почитувани,
Државната комисија за спречување на корупцијата, почитувајќи ги
начелата на законитост, отчетност, транспарентност, одговорност и јавност во
остварувањето на надлежностите, а исполнувајќи ја својата законска обврска, го
поднесува Годишниот извештај за својата работа во 2016 година до Собранието
на Република Македонија.
Годишниот извештај за работата на ДКСК во 2016 година го одразува
постапувањето на ДКСК по надлежностите утврдени во Законот за спречување
на корупцијата, Законот за спречување судир на интереси, а од март 2016
година и во Законот за заштита на укажувачите.
Во извештајната 2016 година, ДКСК продолжи доследно и со несмален
интензитет да ги остварува своите законски надлежности во спречувањето на
корупцијата и судирот на интереси во вршењето на работите од јавен интерес,
во вршењето на јавните овластувања, како и спречување на корупцијата во
политиката.
Несомнено дека посебен белег во работата на ДКСК во 2016 година беше
постапувањето во врска со Предвремените избори за пратеници во Собранието
на Република Македонија, така што низ процес на непосредно давање на
мислење и сугестии на државните органи и другите институции на централно и
на локално ниво, како и на поединци, ДКСК оствари значаен удел на планот на
превенцијата на прекршувањето на законските норми од изборната сфера. Така,
од оформените вкупно 2335 предмети, 2310 беа по барања на мислења за
постапувањето на субјектите за време на одвивањето на овој вонредно значaeн
процес од аспект на пресретнување на незаконски располагања со јавните
добра и нивно ставање во функција на изборите.
Во согласност со своите надлежности утврдени во Законот за
спречување на корупцијата и Законот за спречување судир на интереси, во
извештајниот период ДКСК постапуваше по предмети оформени по пријави во
кои се содржани наводи за постоење сомнеж за корупција и судир на интереси,
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доставени од граѓани, правни лица и други субјекти, од службени лица, нивни
претпоставени, односно функционери кои раководат со државните органи, од
анонимни подносители, како и предмети по сопствена иницијатива на ДКСК. Во
2016 година се оформени 63 предмети, а ДКСК постапуваше по вкупно 277
предмети од областа на спречување на корупцијата, од кои се решени 122
предмета. Од областа на судирот на интереси, во ДКСК се оформени вкупно 78
предмети, а од нив се завршени вкупно 57. Покрај нив, во предметната година
ДКСК дополнително постапуваше и по 81 предмет од претходните години, од
кои затворени се 53, а 28 предмети се работат во континуитет.
Како резултат на таквото постапување, ДКСК покрена вкупно 13
иницијативи и тоа: една иницијатива за поведување на постапка пред надлежен
орган за разрешување на одговорно лице поради неисполнување на
дефинираните услови во законските прописи и 12 иницијативи за поведување
на постапка за разрешување од извршување јавни овластувања и должности на
лица кои постапиле спротивно на законските прописи, односно ги прекршиле
границите на своите овластувања и должности, својот личен интерес го ставиле
пред јавниот интерес, вршењето на работите од јавен интерес ги искористиле за
остварување на лични цели; и изрече 20 јавни опомени на службени лица кои по
укажувањата на ДКСК, не се откажаа од извршувањето на кумулираните
функции кои истовремено ги извршуваа.
Во

спроведувањето

на

надлежноста

на

ДКСК

за

следење

и

евидентирање на имотната состојба на избраните и именуваните лица,
извештајната година ја одбележа и ставањето во функција на Регистарот на
избрани и именувани лица, во јули 2016 година. Со воведувањето на Регистарот
на избрани и именувани лица ДКСК има увид за тоа кои лица се избрани и
именувани во државните органи и институции, во јавни претпријатија, јавни
установи или други правни лица кои располагаат со државен капитал и на кои
лица

им

престанала

функцијата,

со

што

истовремено

е

олеснето

евидентирањето и следењето на имотната состојба и интересите. Во Регистарот
се внесени 2563 обрасци за избрани и именувани лица.
Извештајната 2016 година беше прва година од спроведувањето на
Државната програма за превенција и репресија на корупцијата и превенција и
намалување на појавата на судир на интереси со Акциски план 2016-2019, во
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која е остварено солидно и вообичаено темпо на реализација споредено со
претходните државни програми. Имено, од предвидените 74 активности како
реализирани и активности кои се во тек, на реализација се 49 % од
активностите. Соработката за реализација на активностите меѓу ДКСК и
институциите надлежни за спроведување на активностите, преку остварената
комуникација и реализација на обврската за доставување на податоците, се
потврдува како успешна.
Во 2016 година се заокружи реализацијата на активностите од ИПА 2010
твининиг-проектот „Поддршка за ефикасна превенција и борба против
корупцијата“.

ДКСК,

како

главен

корисник,

и

Сојузната

служба

за

администрација на Германија, во соработка со Министерството за правда,
Државниот завод за ревизија, Агенцијата за управување со одземен имот,
Академијата за судии и јавни обвинители и други вклучени институции,
остварија над 119 експертски мисии во текот на 2016 година. Проектот започна
во јули 2014 година и заврши во октомври 2016 година при што се остварени
вкупно 205 експертски мисии за реализација на осумте проектни компоненти
разработени во 38 активности и подактивности.
Извештајот за работата на ДКСК во 2016 година веродостојно и
аргументирано ја отсликува работата на ДКСК во сите сегменти на нејзините
комплексни законски надлежности. Документот несомнено претставува
можност пратениците во Собранието на РМ и јавноста непосредно и целосно да
се запознаат со активностите на ДКСК и резултатите од нејзината работа.
Со почит,
Скопје, март 2017 година
Државна комисија за спречување на корупцијата
д-р Игор Тантуровски, претседател
д-р Фарије Алиу, член
м-р Горан Миленков, член
м-р Жаклина Дамческа, член
м-р Сузана Таскова Аџикотарева, член
Сејди Хаљиљи, член
Најдо Спасевски, член
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СТАТУС
Со цел креирање и примена на ефикасни антикорупциски политики и
практики, како и јакнење на нормативниот и институционалниот капацитет на
Република Македонија за превенција на корупцијата и судирот на интереси на
долгорочни основи, во 2002 година, со Законот за спречување на корупцијата е
основана Државната комисија за спречување на корупцијата (во натамошниот
текст: ДКСК).
Донесувањето на Законот за спречување на корупцијата и основањето на
ДКСК беше дел од целите и заложбите на меѓународните документи за борба
против корупцијата кои упатуваа на основање на специјализирано и независно
антикорупциско тело оспособено за ефективно и стручно извршување на
функциите и спроведување на мерките и активностите за спречување на
корупцијата.
ДКСК, според Законот за спречување на корупцијата, е самостојна и
независна институција во извршувањето на надлежностите определени со
закон и има својство на правно лице.
ДКСК е составена од седум членови кои ги именува Собранието на
Република Македонија со мандат од четири години, со право на уште едно
именување. Во согласност со измените на Законот за спречување на
корупцијата од 2010 година, членовите на ДКСК функцијата ја остваруваат
професионално, како редовен работен однос.
Извештајната 2016 година е втората мандатна година на постојниот
состав на ДКСК, избран на 14. 04. 2015 година.
ДКСК за својата работа и за преземените мерки и активности до
Собранието на Република Македонија поднесува годишен извештај, кој го
доставува до Претседателот на Република Македонија, Владата на Република
Македонија и до средствата за јавно информирање.
Во состав на ДКСК функционира Секретаријатот како стручна служба на
ДКСК, кој ги извршува стручните, административните и техничките работи како
поддршка на ДКСК.
Надлежностите на ДКСК произлегуваат од Законот за спречување на
корупцијата и Законот за спречување на судирот на интереси и опфаќаат
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активности за пресретнување и спречување на корупцијата и судирот на
интереси. ДКСК, исто така, има надлежности на надзорно тело врз
спроведувањето на Законот за лобирање.
Со донесувањето на Законот за заштита на укажувачите, кој започна да се
применува во март 2016 година, и со донесувањето на подзаконските акти кои
произлегуваат од него, се прошири кругот на надлежно постапување на ДКСК
во

однос

на

заштитеното

внатрешно

и

надворешно

пријавување,

обезбедувањето заштита на укажувачите, како и известувањето за примени
пријави од укажувачи.

НАДЛЕЖНОСТ
Надлежностите на ДКСК се утврдени во Законот за спречување на
корупцијата, Законот за спречување судир на интереси, Законот за лобирање,
како и во Законот за заштита на укажувачите, и тоа:
• донесува стратешки документи - Државна програма за превенција и
репресија на корупцијата и Државна програма за превенција и намалување
на појавата на судир на интереси со Акциски план за реализација;
• иницира и дава мислења по предлог-закони кои се од значење за
спречување на корупцијата и судирот на интереси;
• покренува иницијативи пред надлежните органи за контрола на
финансиско - материјалното работење на политичките партии, Синдикатот,
здруженијата на граѓани и фондации;
• покренува иницијативи за спроведување на постапки за разрешување,
распоредување или сменување, како и постапки за утврдување на други
мерки на одговорност на функционерите и одговорните лица што
располагаат со државен капитал;
• покренува иницијативи за поведување на постапки за кривично гонење
на функционери и одговорни лица што располагаат со државен капитал;
• постапува по случаи на судир на јавниот и личниот интерес, определени
со Законот за спречување судир на интереси;
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• ја евидентира и ја следи имотната состојба и промените во имотната
состојба на избраните и именуваните лица и на одговорните лица што
располагаат со државен капитал;
• води Регистар на избрани и именувани лица, одговорни лица во јавни
претпријатија, установи или други правни лица кои располагаат со државен
капитал;
• врши надзор врз лобирањето и ги изрекува мерките утврдени во Законот
за лобирање;
• соработува со државни и меѓународни институции и тела на полето на
спречувањето на корупцијата и намалувањето на појавата на судир на
интереси;
• спроведува едукација на органите надлежни за откривање и гонење на
корупцијата и другите видови криминал, како и за откривање на судирот на
интереси;
• ја известува јавноста за преземените мерки и активности и за нивните
резултати во спречувањето на корупцијата и судирот на интереси;
• должна е до Собранието на РМ да достави посебен Годишен извештај за
примени пријави од укажувачи;
• спроведува едукација на органите надлежни за откривање и гонење на
корупцијата и другите видови криминал, како и за откривање на судирот на
интереси;
• ја известува јавноста за преземените мерки и активности и за нивните
резултати во спречувањето на корупцијата и судирот на интереси;
• должна е до Собранието на РМ да достави посебен Годишен извештај за
примени пријави од укажувачи;
• извршува други задачи, во согласност со законите.
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БУЏЕТ НА ДКСК
Државната комисија за спречување на корупцијата 2016 година ја
започна со буџет од 34. 794. 000,00 денари. Крајната реализација на буџетот на
ДКСК за 2016 година изнесува 30. 618. 687,00 денари, односно 88 %.

Во согласност со динамиката на реализацијата на буџетот на ДКСК, во
табелата што следи е прикажана состојбата на реализација по ставки од
буџетската сметка на ДКСК 020036004663719.
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Програма - ставка

Буџет

Буџет

Кумулативен

изразен

план

Реализација

Остаток

% на
реализација

во %
20-401 – Основни
плати

15. 464. 000,00

44,45

15. 103. 208,00

15. 095. 183,00

8. 025,00

97,60

6. 148. 000,00

17,67

5. 600. 841,00

5. 600. 841,00

0,00

91,10

2. 700. 000,00

7,76

2. 700. 000,00

2. 690. 996,00

9. 004,00

99,70

2. 230. 000,00

6,41

2. 230. 000,00

2. 214. 942,00

15. 058,00

99,30

1. 000. 000,00

2,87

1. 000. 000,00

995. 545,00

4. 455,00

99,55

1. 120. 000,00

3,22

1. 120. 000,00

386. 219,00

733. 781,00

34,50

1. 700. 000,00

4,86

1. 700. 000,00

1. 659. 730,00

40. 270,00

97,60

470. 000,00

1,35

470. 000,00

335. 429,00

134. 571,00

71,36

2. 000. 000,00

5,75

2. 000. 000,00

1. 152. 786,00

847. 214,00

57,64

1. 100. 000,00

3,16

1. 100. 000,00

89. 520,00

1. 010. 480,00

8,10

30. 000,00

0,09

30. 000,00

0,00

30. 000,00

0,00

300. 000,00

0,87

300. 000,00

296. 612,00

3. 388,00

98,87

532. 000,00

1,54

530. 000,00

100. 884,00

431. 116,00

19,00

34. 794. 000,00

100

33. 886. 049,00

30. 618. 687,00

3. 267. 362,00

88

20-402–Придонеси
за социјално
осигурување
20-420 – Патни и
дневни расходи
20-421 –
Комунални услуги,
греење,
комуникација и
транспорт
20-423 –
Материјали и
ситен инвентар
20-424 – Поправки
и тековно
одржување
20-425 –
Договорни услуги
20-426 – Други
тековни расходи
20-480 – Купување
на опрема и
машини
20-481 – Градежни
објекти
20-482 – Други
градежни објекти
20-483 – Купување
на мебел
20-485 –
Вложувања и
нефинансиски
средства
Вкупно:
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Во текот на 2016 година, Државната комисија за спречување на
корупцијата реализираше вкупно 16 јавни набавки со постапки за прибирање на
понуди и 3 јавни набавки со отворени постапки преку Службата за општи и
заеднички работи на Владата на Република Македонија, од вкупно 20
предвидени јавни набавки во Годишниот план за јавни набавки за 2016 година.
Една од постапките предвидени во Годишниот план за јавни набавки за
2016 година е нереализирана од технички причини, а се однесува на набавката
за реконструкција на деловните простории на ДКСК, со вкупна проценета
вредност од 800. 000,00 денари без ДДВ.
Исто така, за реализација на дел од активностите во надлежност на ДКСК
обезбедена е техничка и финансиска поддршка од твининг-проектот
„Поддршка за ефикасна превенција и борба против корупцијата“ од ИПА
програмата на Европската Унија.
Во 2016 година Државната комисија за спречување на корупцијата
реализираше постапка за вработување на 5 (пет) лица во Одделението за
антикорупциска проверка на легислативата кое е формирано во согласност со
препораките од Планот на активности за итни реформски приоритети на
Владата на Република Македонија. Државната комисија за спречување на
корупцијата оваa надлежност ја спроведува во согласност со усвоената
Методологија за антикорупциска проверка на легислативата, заснована на
најдобрите меѓународни практики.
Државната комисија за спречување на корупцијата, по деталното
образложение

на

предлог-буџетската

пресметка

за

2016

година,

од

Министерството за финансии, за 2016 година, има побарано 40. 676. 000,00
денари, а одобрени се 34. 794. 000,00 денари.
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ДРЖАВНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И РЕПРЕСИЈА НА
КОРУПЦИЈАТА И ПРЕВЕНЦИЈА И НАМАЛУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА
НА СУДИР НА ИНТЕРЕСИ СО АКЦИСКИ ПЛАН 2016-2019
Државната комисија за спречување на корупцијата, како единствено
надлежна институција за креирање на стратешки антикорупциски документи на
државно ниво, во декември 2015 година ја донесе Државната програма за
превенција и репресија на корупцијата и превенција и намалување на појавата
на судир на интереси со Акциски план 2016-2019 (во натамошниот текст:
Државна програма 2016-2019).
Државната програма 2016-2019 претставува надградба и континуитет на
досегашните антикорупциски стратегии, во согласност со обврските на
Република Македонија што произлегуваат од ратификуваните антикорупциски
конвенции и меѓународнитe стандарди, како и домашното законодавство, а се
базира на добрите домашни и меѓународни практики. Како општа рамка за
сеопфатна превенција и борба против корупцијата и судирот на интереси, во
Државната програма 2016-2019 се утврдени приоритетните сегменти на
делување со цел намалување на ризиците од корупција и афирмирање на
позитивните

општествени

вредности

како

што

се

интегритетот,

транспарентноста, отчетноста и одговорноста.
Во концептот на Државната програма 2016-2019 е применет интегриран
пристап насочен кон пет стратегиски цели на кои се темелат активностите од
Акцискиот план за остварување на Државната програма 2016-2019: Зајакнат
институционален систем и легислатива за превенција од корупција и судир на
интереси; Зајакната репресија против корупцијата; Јакнење на капацитетите и
независноста на институциите за спроведување на законите; Зголемена
вклученост на јавноста за борба против корупцијата и судирот на интереси и
Ефикасна координација на антикорупциските активности, следење и евалуација
на остварувањето. Ваквата ориентација на Државната програма 2016-2019
овозможува подигање на борбата против корупцијата и судирот на интереси на
повисоко ниво од секторскиот пристап и создавање на стратегиска рамка за
креирање на поединечни стратегии и акциски планови за превенција и борба
против корупцијата и судирот на интереси.
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Секоја стратегиска цел е разработена во области со конкретни
активности за надминување на утврдените слабости и ризици. Така, во првата
стратегиска цел, „Зајакнат институционален систем и легислатива за превенција
од корупција и судир на интереси“, се опфатени 7 (седум) области: Интегритет и
етика во институциите на сите нивоа, Јавни набавки, концесии и јавно-приватно
партнерство, Изборен процес, финансирање на политички партии и изборни
кампањи, Слободен пристап до информации од јавен карактер, Имотна состојба
и судир на интереси, Антикорупциска проверка на легислативата и Лобирање.
Во втората стратегиска цел, „Зајакната репресија против корупцијата“, се
опфатени 2 (две) области: Постапување на правосудните органи и Соработка и
координација меѓу институциите во откривање, докажување и процесуирање на
корупцијата. Третата стратегиска цел, „Јакнење на капацитетите и независноста
на институциите за спроведување на законите“, ги опфаќа органите за
спроведување на законите, а во четвртата стратегиска цел, „Зголемена
вклученост на јавноста за борба против корупцијата и судирот на интереси“, се
разработени 4 (четири) области: Подигната јавна свест за штетноста од
корупцијата и судирот на интереси, Улогата и значењето на медиумите во
борбата против корупцијата, Улогата и значењето на невладиниот сектор во
борбата против корупцијата и Значењето на образовниот процес во борбата
против корупцијата. Последната - петтата стратегиска цел, „Ефикасна
координација на антикорупциските активности, следење и евалуација на
остварувањето“, ги опфаќа четирите фази што се во насока на ефикасно и
ефективно остварување на Државната програма 2016-2019. Тоа се: Соработка
меѓу институциите вклучени во остварувањето на Државната програма 20162019, Следење на остварувањето, Евалуација и Ефекти од остварувањето на
Државната програма 2016-2019. Утврдени се и активностите, показателите на
активност, надлежните институции задолжени за реализација на одделни
активности, вклучените институции, временската рамка и финансиските
импликации на активностите. Така, во Акцискиот план на Државната програма
2016-2019 се утврдени вкупно 18 области со 74 конкретни активности и вкупно
140 показатели на активност. Наведени се вкупно 26 институции како надлежни
за реализација на активностите од Државната програма 2016-2019.
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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
Државната програма 2016-2019, со веќе утврдената и прифатена методологија,
дизајнирана така што од надлежните институции, еднаш годишно, систематски
и директно да се собираат потребните податоци за статусот на реализација на
активностите.
Во насока да го унапреди, подобри и забрза процесот на прибирање,
обработка и анализа на податоците доставени од институциите надлежни за
реализација на активностите од Акцискиот план на Државната програма 20162019, Државната комисија за спречување на корупцијата во втората половина
на 2016 година изготви веб-апликација за електронско доставување на
податоците. Новата веб-апликација, која претставува надградба, односно
прилагодување на постоечката веб-апликација со содржините на новата
Државна програма 2016-2019, е изготвена со финансиска поддршка на
Македонскиот центар за меѓународна соработка во рамките на Програмата на
УСАИД за борба против корупцијата.
Со цел номинираните лица од надлежните институции да се упатат на
практичната примена и користење на оваа веб-апликација, Државната комисија
за спречување на корупцијата, на почетокот на декември 2016 година
организираше еднодневна обука за работа со веб-апликацијата.
Во согласност со планираните активности и утврдената методологија за
следење на реализацијата на активностите од Државната програма 2016-2019,
Државната комисија за спречување на корупцијата, на почетокот на декември
2016 година, до крајот на месецот, го спроведе првиот круг на прибирање на
податоците за реализација на активностите преку веб-апликацијата. Процесот
на следење на реализацијата на активностите од Државната програма 20162019 за првата година од нејзиното донесување, односно за периодот јануаридекември 2016 година, ќе се заокружи со изготвување и усвојување на
Годишниот извештај за нејзиното остварување од страна на Државната
комисија за спречување на корупцијата.
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Согледувања за реализацијата на активностите и показателите
на активност од Државната програма 2016-2019
Генералните согледувања во однос на остварувањето на Државната
програма 2016-2019 се дека реализацијата на активностите во првата година од
нејзиното донесување е со солидно и вообичаено темпо на реализација,
споредено со претходните државни програми. Имено, од предвидените 74
активности, како реализирани и активности кои се во тек на реализација се 49%
од активностите. Од нив, целосно се реализирани 10 или 14%, во тек се 26 или
35%, не се реализирани 38 активности или 51% и нема активности за кои не е
доставен податок. Од предвидените 140 показатели на активност, реализирани
се 27 или 19%, во тек се 33 или 24%, не се реализирани 80 или 57% и нема
показатели на активност за кои не е доставен податок.
Како 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 показатели кои се реализирани. Со оглед на тоа што овие
активности се дефинирани и бараат целосна реализација на утврдените насоки,
односно показатели, 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.
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА
АКТИВНОСТ ОД ДРЖАВНАТА ПРОГРАМА 2016-2019

Реализација на активности

0,00%

Реализирани
Нереализирани

13,51%

35,14%
51,35%

Во тек
Без податок

Доколку се има предвид временската рамка за реализацијата на
активностите утврдени во Акцискиот план на Државната програма 2016-2019,
односно роковите за отпочнување со реализација на активностите, може да се
согледа дека од вкупно 74 активности, 55 активности или 74% се со рок на
отпочнување на реализација во 2016 и треба да се завршат во текот на
наредните три години или да се следат континуирано. Од вкупниот број на
активности, 15 активности или 20% се со рок на отпочнување на реализацијата
во 2017 година, 4 активности или 6% се со рок на отпочнување на реализација
во текот на 2018 година и нема активности кои треба да започнат во 2019
година.
Со оглед на наведеното, во однос на 38-те активности кои не се
реализирани во извештајниот период, односно во 2016 година, треба да се
посочи дека од нив 18 активности или 47% не се реализирани бидејќи се со рок
на отпочнување на реализација во 2017 и 2018 година.

16

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ ОД ДРЖАВНАТА ПРОГРАМА
2016-2019 ПО ВРЕМЕНСКА РАМКА НА РЕАЛИЗАЦИЈА

Соработката за реализација на активностите од Државната програма
2016-2019 меѓу ДКСК и институциите надлежни за спроведување на
активностите, преку остварената комуникација и реализација на обврската за
доставување на податоците, се потврдува како успешна. Имено, доставени се
податоци од страна на сите 26 надлежни институции, вклучувајќи ја и ДКСК, со
забелешка дека за поголем број од активностите не се дадени јасни и конкретни
образложенија во однос на статусот на нивната реализација.
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ПОСТАПУВАЊЕ ВО СПРЕЧУВАЊЕТО НА
КОРУПЦИЈАТА И СУДИРОТ НА ИНТЕРЕСИ
Државната комисија за спречување на корупцијата како самостојна
специјализирана институција за спречување на корупцијата и судирот на
интереси постапува во согласност со Законот за спречување на корупцијата и
Законот за спречување судир на интереси. ДКСК има посебна позиција и улога
на превентивен и репресивен план во борбата против корупцијата и судирот на
интереси што ги остварува во согласност со законски утврдените надлежности,
како на планот на детектирање на појавите и случаите на корупција и судир на
интереси и нивно соодветно процесуирање, така и на планот на подобрување на
нормативниот

амбиент

во

земјава,

зајакнување

на

ефикасната

меѓуинституционална соработка, вклучително и на планот на создавање
активна јавна свест за немирење со корупцијата, нејзино препознавање и
вклучување на сите субјекти во општеството во совладувањето на ова
општествено зло.
Во согласност со своите надлежности утврдени во Законот за
спречување на корупцијата и Законот за спречување на судирот на интереси, во
извештајниот период, во рамките на своето работење ДКСК постапуваше по
предмети оформени по пријави во кои се содржани наводи за постоење сомнеж
за корупција и судир на интереси доставени од граѓани, правни лица и други
субјекти, од службени лица, нивни претпоставени, односно функционери кои
раководат со државните органи, од анонимни подносители, како и предмети
оформени по сопствена иницијатива на ДКСК. Како резултат на таквото
постапување, во согласност со Законот за спречување на корупцијата, ДКСК
покрена вкупно 13 иницијативи и тоа: една иницијатива за поведување на
постапка пред надлежен орган за разрешување на одговорно лице поради
неисполнување на дефинираните услови во законските прописи и 12
иницијативи за поведување на постапка за разрешување од извршување на
јавни овластувања и должности на лица кои постапиле спротивно на законските
прописи, односно ги прекршиле границите на своите овластувања и должности,
својот личен интерес го ставиле пред јавниот интерес, вршењето на работите од
јавен интерес го искористиле за остварување на лични цели; изрече 20 јавни
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опомени на службени лица кои беа во судир на интереси поради повреда на
одредбите од Законот за спречување судир на интереси и не постапија по
укажувањата на ДКСК, односно кои не се откажаа од извршувањето на
кумулираните функции кои истовремено ги извршуваа; даде 2310 мислења по
поднесени барања за мислење за постапувањето на субјектите за време на
изборниот процес.
РАБОТА ПО ПРЕДМЕТИ ОД ОБЛАСТА НА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА

Спроведувајќи ги своите надлежности утврдени во Законот за
спречување на корупцијата во делот на спречување на корупцијата во
политиката, во вршењето на јавните овластувања и во вршењето на работите од
јавен интерес, Државната комисија за спречување на корупцијата континуирано,
неселективно и објективно постапуваше по конкретни предмети, и тоа:
Во периодот јануари- декември 2016 година се оформени вкупно 63
предмети, по пријави во кои се содржани наводи за постоење сомнеж за
корупција, доставени од граѓани, правни лица и други субјекти. Во наведениот
период, ДКСК постапуваше по вкупно 277 предмети од областа на спречување
на корупцијата, а од нив, решени се вкупно 122 предмети. Во извештајниот
период, ДКСК постапуваше и по предмети оформени по барања за мислење,
доставени од разни институции, во врска со прашања за нивно постапување за
време на мандатот на составот на Преодната влада за спроведување на
изборите на пратеници, како и за време на изборниот период на Предвремените
избори за пратеници во Собранието на Република Македонија во 2016 година.
Во овој период беа оформени вкупно 2335 предмети, од кои решени се 2325,
додека постапувањето по 10 предмети сè уште е во тек.
Од практичното постапување по конкретни предмети и случаи може да
се констатира дека граѓаните, како подносители на пријавите, најчесто
укажуваат на свои сомневања за корупција во судските постапки, во постапките
од областа на урбанизмот и градежништвото, постапките за вработувања и
остварување на своите права пред органите на централната и локалната власт,
а како постојано актуелна област од аспект на сомневања за корупција се
постапките и реализацијата на јавните набавки. Карактеристично е што во
предметите за судските постапки незадоволството е изразено, пред сè, од
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содржината на судската одлука, а во другите области има повисок степен на
основаност за сторена корупција.
Во табелата е прикажан бројот на предметите од областа на спречување
на корупцијата по кои постапуваше ДКСК во извештајниот период, по одделни
области:
ОБЛАСТ

РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ

СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА ВО ВРШЕЊЕ НА

24

ЈАВНИТЕ ОВЛАСТУВАЊА
СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА ВО ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ

48

ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС
ПРАВОСУДСТВО

18

СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА ВО ПОЛИТИКАТА

2325

ДРУГИ ПРЕДМЕТИ

29

ВКУПНО

2444

ДКСК по секоја од поднесените пријави и сознанија за сомнителни случаи
за корупција ја утврдува фактичката состојба како би можела да ги преземе
процесните алатки што ѝ стојат на располагање според законот, обезбедувајќи
притоа неопходни информации и документи од релевантни субјекти.
Истовремено, во изминатата година, со цел аргументираност на иницијативите
за поведување на постапки пред надлежните органи, ДКСК во повеќе случаи
има побарано произнесување на одделенијата за внатрешна ревизија во
соодветните институции надлежни за постапување по овие барања, како и
наоди од разните инспекциски органи во Република Македонија, од каде што се
добиени релевантни информации со цел утврдување на фактичката состојба и
на основаноста на искажаните сомневања за постоење на коруптивни елементи
во конкретните случаи, како и за натамошно постапување на ДКСК и преземање
на соодветни мерки и дејствија во врска со предметните случаи.
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Иницијативи за поведување на постапка за разрешување, сменување или
примена на други мерки на одговорност на избрани или именувани
функционери
Што се однесува до непосредната примена на законските норми во
конкретни случаи, постапувајќи, пред сè, во согласност со член 49 став 1 алинеја
5 од Законот за спречување на корупцијата, во случај на потврдени наоди за
постоење на сомневање за прекршување на законските одредби, Државната
комисија може да поднесе иницијатива до надлежните органи за покренување
на соодветна постапка за преземање на натамошни мерки во рамките на
нивните надлежности, во извештајниот период ДКСК одлучи во еден предмет
да покрене иницијатива за поведување на постапка пред надлежен орган за
разрешување на одговорно лице поради неисполнување на дефинираните
услови во законските прописи.
1. Постапувајќи по предмет оформен по пријава во која се укажува на
кршење на одредбите на Законот за основното образование при изборот на
директор на училиште во Крушево од причина што избраното лице не ги
исполнувало условите утврдени во споменатиот закон, а врз основа на член 49
став 1 алинеја 5 од Законот за спречување на корупцијата, ДКСК, во согласност
со своите законски надлежности, до градоначалникот на општината Крушево
поднесе иницијатива за поведување на постапка за разрешување на директор
на училиште во Крушево поради нецелосно исполнување на условите
определени со Законот за основното образование.

Постапката е во тек

Предмети дадени на надлежно постапување
1. Постапувајќи по предмет оформен по пријава во која се укажува на
„злоупотреби и измами, односно на криминални активности“ сторени од страна
на службени лица на Друштвото за сообраќајни услуги – Здружение на возачи,
ДКСК, во согласност со своите законски надлежности и карактерот на наводите
во пријавата, овој предмет го достави на надлежно постапување на
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Министерството за внатрешни работи со барање да се испитаат сите наводи во
пријавата и да се извести ДКСК за преземените мерки и активности.

Постапката е во тек

2. Постапувајќи по предмет оформен по доставено известување со
наводи за сомневање за вршење на притисок врз вработените во центрите за
социјална работа во РМ, од страна на техничкиот министер на Министерството
за труд и социјална политика, како и врз граѓаните, со отворен сомнеж дека на
граѓаните им се ветува награда доколку гласаат за одредена партија, ДКСК, во
рамките на своите надлежности, а по разгледување на доставеното
известување со прилог-документација и во согласност со член 14 став 2 од
Законот за спречување на корупцијата (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр. 28/02, 46/04, 126/06, 10/08, 161/08,145/10, 97/2015 и
148/2015), предметот со сите прилози го отстапи на надлежно постапување на
Јавниот обвинител, со барање, во законски предвидениот рок од 30 дена во
согласност со член 14 став 3 од Законот за спречување на корупцијата, да ја
извести ДКСК за преземените мерки и активности во рамките на своите
надлежности.

Постапката е во тек
3. Предметот е оформен врз основа на пријава – со прилог-материјали, за
незаконити дејствија сторени од страна на службени лица, како и од поединци вработени во едно јавно претпријатие (ЈП), а во корист и за сметка на една
политичка партија – подносител на листа во изборниот процес/период.
Од пријавата произлезе дека во изборниот период – за избор на
пратеници во Собранието на Република Македонија, поточно - во деновите на
веќе

започнатата

изборна

кампања,

од

страна

на

поединци

членови/припадници на политичката партија, за партиски цели и потреби се
користени вработени во ЈП, како и возила во сопственост на ЈП, а со кои се
вршел превоз на предизборен и изборен материјал.
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Со опишаните дејствија, членови/припадници на политичката партија,
заедно со службени лица од ЈП – директорот и други вработени, како и
градоначалникот на општината-основач на ова ЈП, ја прекршиле, односно
постапиле спротивно на забраната пропишана со ставовите 1 и 2 од членот 8-б
од Изборниот законик, а воедно, наведените лица: ја прекршиле, односно
постапиле спротивно на забраната пропишана со ставовите 1 и 3 од членот 8-а
од Изборниот законик и спротивно на став 1 од членот 11 и на став 3 од членот
11 од Законот за спречување на корупцијата, а прекршена е и забраната за
користење на противправни извори на финансирање на политичката партија,
пропишана со членот 13 од Законот за спречување на корупцијата и, севкупно,
од аспект на одредбите од Законот за спречување на корупцијата, во
предметниот случај е повредено начелото на законитост пропишано со став 2
од членот 2 од Законот за спречување на корупцијата.
ДКСК, по утврдена основа за сомневање дека службени лица –
директорот и други лица вработени во ЈП и градоначалникот на општината
сториле кривични дела - Злоупотреба на службена положба и овластување од
член 353 став 3 во врска со став 1 од истиот член и Несовесно работење во
службата од член 353-в став 3 во врска со став 1 од истиот член од Кривичниот
законик на Република Македонија, за случајот во целина го извести Јавниот
обвинител на РМ и до него ги достави расположливите материјали за настанот,
со барање, врз основа на истите, да бидат извршени соодветни проверки и да
бидат преземени други потребни мерки и активности во рамките на
надлежностите на Обвинителството.

Постапката по овој предмет – пред ДКСК и пред Јавниот обвинител на РМ е
во тек
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РАБОТА ПО ПРЕДМЕТИ ОД ОБЛАСТА НА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА ВО
ПОЛИТИКАТА ВО ВРСКА СО ПРЕДВРЕМЕНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2016

Постапувајќи во согласност со надлежностите утврдени во Законот за
спречување на корупцијата, Глава втора – Спречување на корупцијата во
политиката и Изборниот законик, како и во претходните изборни циклуси,
Државната комисија за спречување на корупцијата имаше активна улога и во
изборниот процес поврзан со Предвремените избори за пратеници во
Собранието на Република Македонија 2016 година. Во Законот за спречување
на корупцијата, во главата Спречување на корупцијата во политиката е утврден
начинот на однесување во врска со финансирањето на изборите и
располагањето со јавните добра и средства за време на изборниот процес,
односно од распишувањето на изборите до избор на пратениците во
Собранието на Република Македонија и изборот на Владата на Република
Македонија. Во согласност со законските норми, ДКСК постапува во врска со
располагањето со буџетските и другите јавни фондови за нови инвестиции и
вонредни исплати, злоупотребата на буџетски и други јавни средства,
користењето на противправни и анонимни извори на финансирање на изборите,
поткупот на избирачи, привилегирањето и дискриминацијата по изборите и
влијанието при избор, именување и разрешување на раководни лица.
Во периодот јануари-декември 2016 година, ДКСК постапуваше и по
предмети оформени по барања за мислење доставени од разни институции во
врска со прашања за нивно постапување за време на мандатот на составот на
Преодната влада за спроведување на изборите на пратеници, како и за време
на изборниот период (од денот на донесувањето на Одлуката за распишување
на избори до завршувањето на изборот на пратеници во Собранието на
Република Македонија и изборот на Владата на Република Македонија) на
Предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија
2016 година.
Остварувајќи ја оперативно својата надлежност на овој план, ДКСК и во
двата периода од 2016 година утврди Мислење и го објави на својата вебстраница со цел превентивно дејствување, односно попрецизно објаснување на
законските обврски што се однесуваат на начинот на постапување за време на
мандатот на составот на Преодната влада за спроведување на изборите на
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пратеници, како и за време на изборниот период (од денот на донесувањето
Одлуката за распишување на избори, до завршувањето на изборот на
пратеници во Собранието на Република Македонија и изборот на Владата на
Република Македонија). Во ова Мислење се преточени законските забрани и
смислата на нормите од оваа глава на Законот и Изборниот законик што
овозможи ДКСК, остварувајќи ја својата превентивна улог, да се произнесе по
секое од бараните мислења, давајќи објасненија на законските норми и
соодветни сугестии и препораки.
Од оформените вкупно 2335 предмети, 2310 беа по барања мислења за
постапувањето на субјектите за време на одвивањето на овој вонредно значaeн
процес од аспект на пресретнување на незаконски располагања со јавните
добра и нивно ставање во функција на изборите. Во таа смисла, државните
органи, институции и поединци, со цел да пресретнат прекршување на законот и
на етичките норми во изборите, бараа мислење од ДКСК дали може да преземат
одредени дејствија во изборниот период какви што се постапките за
вработување на неопределено и на определено време, постапките за јавни
набавки, постапките за издавање под закуп на имот во државна сопственост и
други видови располагања со државен имот, како и мислења по барања за
вонредни исплати на буџетски или фондовски средства и други располагања со
буџетски средства на централно и на локално ниво. Останатите 25 предмети беа
оформени по пријави од политички партии, здруженија на граѓани, како и
предмети оформени по сопствена иницијатива на ДКСК врз основа на добиени
сознанија од медиумите.
Kако резултат на надлежното постапување на ДКСК, решени се вкупно
2325 предмети од кои 2310 се дадени мислења на ДКСК по поднесени барања
од разни институции и 15 предмети кои се оформени по сопствена инцијатива
на ДКСК и по пријави доставени од политички партии и здруженија на граѓани.
Постапката по останатите 10 предмети сè уште е во тек.
I. Во периодот јануари - јуни 2016 година, врз основа на Одлуката за
распуштање на Собранието на Република Македонија, број 08-362/1 од 18. 1.
2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/2016) и
Одлуката за изменување на Одлуката за распуштање на Собранието на
Република Македонија, број 08-1320/1 од 23. 2. 2016 година („Службен весник
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на Република Македонија“ бр. 33/2016), Државната комисија за спречување на
корупцијата постапуваше и даде мислење по 784 барања за мислење поднесени
од разни институции за примена на одредбите од Законот за спречување на
корупцијата. Доставените барања за мислење до ДКСК се однесуваа на
прашања за постапување на институциите за време на мандатот на составот на
Преодната влада за спроведување на избори на пратеници, од аспект на
Законот за спречување на корупцијата, а со цел пресретнување на незаконски
располагања со јавните добра и нивно ставање во функција на изборите. ДКСК
постапуваше по доставените барања за мислење сè до донесувањето на
Одлуката на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 104/2016-0-1 од 25
мај 2016 година (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 104/2016) со
која се поништија гореспоменатите одлуки донесени од Собранието на
Република Македонија.
Воедно, во овој период ДКСК постапуваше и реши 3 предмети со наводи
за корупција во политиката, оформени по пријави од граѓани, правни субјекти
или оформени по сопствена иницијатива на ДКСК, по кои постапувањето беше
започнато од претходните години.
II. Со изборот на Преодната влада за спроведување на изборите на 02. 09.
2016 година, во Собранието на Република Македонија започнаа да течат
роковите за спроведување на Предвремените избори за пратеници во
Собранието на Република Македонија, закажани за 11 декември 2016 година, со
што и започна постапувањето на ДКСК.
Во периодот 02. 09. 2016-31. 12. 2016 година беа оформени вкупно 1548
предмети, од кои 1526 по барања за мислења за примена на одредбите од
Законот за спречување на корупцијата. Остварувајќи ја својата превентивна
улога, ДКСК се произнесе по сите 1526 барања за мислења, давајќи објасненија
на законските норми и соодветни сугестии и препораки.
Доставените барања за мислење до ДКСК се однесуваа за постапувањето
на институциите за време на мандатот на составот на Преодната влада за
спроведување на избори на пратеници, како и за време на периодот од денот на
донесувањето на Одлуката за распишување на избори (Решение за
распишување на Предвремени избори за пратеници во Собранието на РМ бр.
09-4469/1 од 18. 10. 2016 година), до завршувањето на изборот на пратеници во
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Собранието на Република Македонија и изборот на Владата на Република
Македонија. Барањата за мислење од разните институции се однесуваа на
прашања за тоа дали може да преземат одредени дејствија во изборниот
период какви што се постапките за вработување на неопределено и на
определено време, постапките за јавни набавки, постапките за издавање под
закуп на имот во државна сопственост и други видови располагања со државен
имот, како и мислења по барања за вонредни исплати на буџетски или
фондовски средства и други располагања со буџетски средства на централно и
на локално ниво.
Во текот на периодот на Преодната влада за спроведување на изборите,
како и за време на изборниот процес 2016 година, ДКСК постапи и по 22
предмета со наводи за сомневање за сторени прекршувања и непочитување на
одредбите од Законот за спречување на корупцијата – Глава втора, Корупција
во политиката, и членовите 8-а и 8-б од Изборниот законик и тоа 11 предмети
оформени по пријави од политичка партија, еден предмет по пријава од
здружение, 6 по пријава на правни лица (министерства и општини), 2 од
физичко лице и два предмета беа оформени по сопствена иницијатива на ДКСК.
Од нив се решени 12 предмети, додека постапката за останатите 10 предмети е
сè уште во тек.
Од споменатите 22 предмета, за 16 предмети кои се оформени по
приговори за непочитување на одредбите на членовите 8-а и 8-б од Изборниот
законик, постапувајќи во согласност со членот 74 од Изборниот законик во
случај на поднесен приговор за непочитување на одредбата од член 8-а и член
8-б од Изборниот законик и својата усвоена Процедура за постапување по
поднесен приговор за непочитување на одредбата од член 8-а и член 8-б од
Изборниот законик, ДКСК во текот на изборната кампања одржа јавни седници
на кои во присуство на медиумите ги разгледа и постапи по доставените
приговори. По добивањето на бараните информации од надлежните институции
во врска со проверка на наодите во приговорите, ДКСК, на јавни седници, по
испитувањето на наводите од поднесените приговори и сите расположливи
информации и списи за секој поединечен случај, за 11 приговори констатира
дека наводите во приговорите за непочитување на одредбата од член 8-а и
член 8-б од Изборниот законик не се потврдени и тие се неосновани, по што
27

донесе одлуки за одбивање на приговорите и ги објави на својата веб-страница.
Постапката по останатите 5 приговори е во тек.

Постапување на ДКСК во врска со финансиските извештаи од учесниците во
изборната кампања

Предвремени парламентарни избори во 2016 година
Во однос на примената на одредбите на Изборниот законик, учесниците
во изборната кампања имаат обврска до ДКСК, ДЗР и ДИК да достават
финансиски извештај за приходите и расходите на жиро-сметката на изборната
кампања за првите 10 дена, за втората половина од изборната кампања и
вкупните финансиски извештаи за изборната кампања, во рокови утврдени во
членот 84-б и членот 85 од Изборниот законик. Постапувајќи во согласност со
одредбите од Изборниот законик, ДКСК пристапи кон прибирање и објавување
на својата веб-страница на доставените финансиски извештаи на учесниците во
изборната кампања за првите 10 дена и втората половина од изборната
кампања и на извештаите за рекламниот простор искористен од секој од
учесниците во изборната кампања, доставени од страна на радиодифузерите и
печатените медиуми. Во извештајниот период сите учесници во изборната
кампања на Предвремените парламентарни избори 2016 година ги доставија
финансиските извештаи за првата и втората половина на изборната кампања,
кои веднаш по нивниот прием во ДКСК беа објавени на веб-страницата на
ДКСК. Рокот за доставување на вкупните финансиски извештаи на изборната
кампања од страна на учесниците во изборната кампања на Предвремените
парламентарните избори 2016 до ДКСК е во тек.
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– Ефекти од постапувањето на ДКСК реализирани во 2016 во врска со
Локалните избори 2013 година
Во согласност со членот 85 од Изборниот законик, во законски
утврдениот рок, до ДКСК, од вкупно 121 организатор на изборна кампања колку
што учествуваа на Локалните избори 2013, 79 организатори на изборната
кампања – коалиции, политички партии и групи избирачи, доставија вкупен
финансиски извештај за приходите и расходите на наменската жиро-сметка за
изборната кампања на Локалните избори 2013 до ДКСК.
Постапувајќи во согласност со членот 178-а од Изборниот законик,
Државната

комисија

за

спречување

на

корупцијата

утврди

дека

43

организатори на изборна кампања (односно 46 лица) не поднеле вкупен
финансиски извештај и со нив спроведе постапка за порамнување пред
поднесување на барање за поведување на прекршочна постапка пред
надлежниот суд.
Во периодот 01. 01. –31. 12. 2016 година, од Основниот суд-Скопје I - Суд за
прекршоци, се донесени 4 пресуди со кои обвинетите, како организатори на
изборната кампања, се огласени за виновни за што е изречена прекршочна
санкција, и тоа:
- во еден предмет е изречена опомена,
- во три предмети е изречена глоба.
Незадоволна од изречените санкции од страна на надлежниот суд во
делот на видот и висината на санкцијата, ДКСК, во 2 предмета изјави жалба до
повисокиот суд - Апелацискиот суд Скопје поради погрешна примена на
материјалното право и видот и висината на санкцијата, со кои побара, при
одмерување на глобата за сторениот прекршок првостепениот суд да има
предвид дека за овој вид прекршок Изборниот законик предвидува глоба во
висина од 4. 000 евра до 5. 000 евра поради што смета дека првостепениот суд
во конкретниот случај требал да изрече глоба во износ не понизок од
минималниот предвиден во Законикот.
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РАБОТА ПО ПРЕДМЕТИ ОД ОБЛАСТА НА
СУДИРОТ НА ИНТЕРЕСИ
Судирот на интереси вклучува судир меѓу јавната должност и приватниот
интерес на службеното лице, каде што интересот во приватно својство на
службеното лице може неправилно да влијае на вршењето на службените
должности и одговорности.
Службените лица при вршењето на нивните должности мора секогаш да
дејствуваат во полза на јавниот интерес, со комплетно исклучување на нивниот
приватен интерес, почитувајќи ги принципите на законодавството, ефикасност,
доверливост, независност, индивидуалност, чесност и професионалност.
Судир на интереси може да настане од избегнување на лични загуби,
како и со стекнување на лични предности - дали финансиски или други.
Неможноста да се идентификува, да се објави и да се управува со судир
на интереси е местото каде што често започнува сериозната корупција и тоа е
причината зошто управувањето со судир на интереси е толку важна стратегија
за спречување на корупцијата како таква.
Државната комисија за спречување на корупцијата, како единствена
надлежна институција за спроведување на Законот за спречување судир на
интереси, прибира изјави за интереси од законските обврзници и постапува по
предметите во врска со изјавите за интереси, како и по предмети што се
однесуваат на фактички и можен судир на интереси кај службените лица.
Државната комисија, постапката за утврдување на судир на интереси ја
спроведува врз основа на начелата на законитост, доверливост, објективност,
непристрасност и неселективност.
Имено, во периодот 01. 01. 2016 – 31. 12. 2016 година, во Државната
комисија се оформени вкупно 78 нови предмети од областа на судирот на
интереси, а од нив се завршени вкупно 57 предмети.
Новоотворените предмети во Државната комисија се оформени по
пријави и барања за мислење, поднесени од службени лица, нивни
претпоставени, односно функционери кои раководат со државните органи, од
анонимни подносители, како и по пријави од други заинтересирани лица, а
предмети се оформени и по наоѓање на ДКСК.
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Покрај нив, во предметната година, ДКСК дополнително постапуваше и
по вкупно 81 предмет, примени и отворени во претходните години, од кои
затворени се 53 предмети, а 28 предмети се работат во континуитет.
•

Изречени мерки

Во согласност со член 25 став 1 алинеја 1, а во врска со член 23 став 3 од
Законот за спречување судир на интереси, ДКСК изрече вкупно 20 јавни
опомени на службени лица кои беа во судир на интереси поради повреда на
одредбите од Законот за спречување судир на интереси и не постапија по
укажувањата на ДКСК, односно кои не се откажаа од извршувањето на
кумулираните функции кои истовремено ги извршуваа.
•

Иницијативи

Државната комисија поднесе 12 иницијативи за поведување постапка за
разрешување од извршување јавни овластувања и должности на лица кои
постапиле спротивно на одредбите од Законот за спречување судир на
интереси и Законот за спречување на корупцијата, односно ги прекршиле
границите на своите овластувања и должности, својот личен интерес го ставиле
пред јавниот интерес, вршењето на работите од јавен интерес ги искористиле за
остварување на лични цели.
Шест од горенаведените иницијативи за поведување постапка за
разрешување од извршување јавни овластувања и должности се однесуваат на
службени лица кои извршуваат две или повеќе функции и кои после изречена
мерка Јавна опомена од страна на Државната комисија не превзеле дејствија за
отстранување на состојбата на судир на интереси во која се наоѓале.
Од друга страна, останатите иницијативи за поведување постапка за
разрешување од извршување јавни овластувања и должности се однесуваат на
избрани/именувани лица кои постапиле спротивно на одредбите од Законот за
спречување судир на интереси и Законот за спречување на корупцијата со тоа
што потпишале акти за вработување на нивни блиски лица. Имено, истите се
против двајца директори на Основни училишта, еден директор на Државно
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средно училиште, еден директор на Јавна здравствена установа, еден директор
на Институт и еден Декан на факултет.
•

Изјави за интереси
Изјавите за интереси што ДКСК ги прибира во согласност со член 20-а од

Законот за спречување судир на интереси, истовремено содржински ги
проверува и притоа е констатирано дека кај службените лица најчесто се
појавува судир на интереси при кумулирање на функции, односно при
истовремено извршување на две или повеќе функции и при повреда на член 9
од Законот за спречување судир на интереси.
Во горенаведениот временски период се примени вкупно 627 изјави за
интереси, од кои 193 изјави за интереси се од службени лица кои своите
овластувања ги извршуваат во сферата на локалната самоуправа, 58 изјави во
областа на правосудството и 376 изјави за интереси од службени лица во
органите на државната власт.
2016
ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
ПРАВОСУДСТВО
ДРЖАВНИ ОРГАНИ
ВКУПНО

ПОДНЕСЕНИ ИЗЈАВИ ЗА ИНТЕРЕСИ
193
58
376
627

Од вкупниот број поднесени изјави за интереси во овој период, ДКСК кај
39 службени лица констатираше постапување спротивно на одредбите од
Законот за спречување судир на интереси и од овие лица по сопствена
иницијатива е побарано да ја отстранат констатираната повреда, при што во 16
случаи постапката е завршена, поради постапување на службените лица,
односно надмината е состојбата на судир на интереси.
Вкупниот број на изјави за интереси доставени до ДКСК, сметано од
моментот на воспоставување на обврската за нивно поднесување, во согласност
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со измените на Законот за спречување судир на интереси во 2009 година, а
заклучно со крајот на 2016 година, изнесува 7. 803 изјави за интереси.
Во извештајната 2016 година, ДКСК, во согласност со своите законски
надлежности, против 3 избрани и именувани лица до надлежниот суд поднесе
барања за поведување прекршочни постапки поради недоставување на изјава
за интереси.
Врз основа на горенаведените податоци (новоотворени предмети,
предмети отворени во претходните години, предмети од изјавите за интереси,
барања за поведување на прекршочни постапки) во наведениот период, ДКСК
постапуваше по вкупно 201 предмет од областа на судирот на интереси, при што
од нив, решени се вкупно 126 предмети.
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ЕВИДЕНТИРАЊЕ И СЛЕДЕЊЕ НА
ИМОТНАТА СОСТОЈБА ВО 2016 ГОДИНА
Во согласност со член 33 од Законот за спречување на корупцијата, во
извештaјната 2016 година до Државната комисија за спречување на
корупцијата се доставени 676 анкетни листови по избор или именување на
функцијата, 315 анкетни листови по престанок на функцијата. Во истиот овој
период се добиени 362 обрасци за промена на имотната состојба во согласност
со член 34 од Законот во кој е пропишана обврската во текот на извршувањето
на функцијата да се пријави секое зголемување на имотот чија вредност го
надминува износот од 20 просечни нето-плати, исплатени во претходниот
тримесечен период.

Табела 1
ПОДНЕСЕНИ АНКЕТНИ ЛИСТОВИ ВО 2016 ГОДИНА
Анкетни листови по избор/именување на функција

676

Анкетни листови по престанок на функција

315

Обрасци за промена на имотна состојба

362

Вкупно

1353

ДКСК континуирано ги обработува новите анкетни листови и ги ажурира
измените на податоците за имотната состојба така што на својата веб-страница
(www. dksk. org. mk) во 2016 година ги објави податоците од сите 4820 анкетни
листови на актуелните функционери, во согласност со член 35 од Законот, а во
базата на податоци се внесени сите анкетни листови кои се поднесени од 2003
година заклучно со 2016 година.
Јавното објавување на податоците од анкетните листови на вебстраницата на ДКСК, придонесе да се зголеми свеста за почитување на
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законската обврска за поднесување на анкетен лист и пријавување на промени
во имотната состојба, а со тоа континуирано се намалува бројот на лица кои не
поднеле анкетен лист.
Во извештајната 2016 година, ДКСК, во согласност со своите законски
надлежности, против 26 избрани и именувани лица до надлежниот суд поднесе
барања за поведување на прекршочни постапки поради недоставување на
анкетен лист, односно непријавување промени на имотната состојба.
Во овој период, по овие и по претходно поднесените барања, судот донел
18 одлуки.
Во текот на 2016 година, Државната комисија за спречување на
корупцијата до Управата за јавни приходи, во согласност со член 36 од Законот
за спречување на корупцијата, достави вкупно 8 барања за поведување на
постапка за испитување на имот и имотна состојба на избрани и именувани
лица.
Во согласност со измените во Законот за спречување на корупцијата
донесени од страна на Собранието на Република Македонија во јуни 2015
година, Државната комисија води Регистар на избрани и именувани лица,
одговорни лица во јавни претпријатија, јавни установи или други правни лица
кои располагаат со државен капитал. Регистарот претставува единствена база
на податоци за избраните и именуваните лица.
Во јули 2016 година, ставен е во функција Регистарот на избрани и
именувани лица. Со воведувањето на Регистарот на избрани и именувани лица,
Државната комисија има увид за тоа кои лица се избрани и именувани во
државните органи и институции, во јавни претпријатија, јавни установи или
други правни лица кои располагаат со државен капитал и на кои лица им
престанала функцијата, со што истовремено е олеснето евидентирањето и
следењето на имотната состојба и интересите.
Регистарот постојано се ажурира со податоци за избрани и именувани
лица кои се доставуваат од номинирани лица од надлежните институции кои
вршат избори и именувања, коишто во согласност со Законот за спречување на
корупцијата се обврзани во рок од 15 дена од изборот/именувањето, односно
престанокот на функцијата, да пополнат и да достават пропишан образец до
Државната комисија за спречување на корупцијата.
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Во Регистарот се внесени 2563 обрасци за избрани и именувани лица.
И во 2016 година ДКСК ја продолжи работата започната во претходните
години на проверка на податоците дадени во анкетните листови, освен во
постапките по пријави за корупција, а исто така, и преку системска проверка на
содржината на анкетните листови на обврзниците од одделни сегменти на
системот, во согласност со критериумите за утврдување на анкетните листови
кои ќе бидат предмет на проверка.
На доставените барања од страна на ДКСК, Министерството за
внатрешни работи доставува податоци за моторните возила, Агенцијата за
катастар на недвижности доставува податоци за недвижниот имот и
Централниот депозитар за хартии од вредност доставува податоци за акции и
обврзници за носителите на јавни функции чиишто анкетни листови се предмет
на проверка, а со директен пристап до базата на податоци на Централниот
регистар се врши споредба на податоците од анкетните листови со податоците
од Трговскиот регистар и регистарот на други правни лица.
Државната комисија за спречување на корупцијата, во 2016 година, во
согласност со критериумите за утврдување на анкетните листови кои ќе бидат
предмет на проверка, започна со проверка на податоците од анкетните листови
на лицата чијшто ИД број во електронската база на податоци завршува со бројот
43. Се работи за вкупно 50 лица и тоа:
-11 лица од извршната власт;
-13 лица од судската власт; и
-26 лица кои вршат функции во единиците на локалната самоуправа.
Постапката за проверка на податоците од анкетните листови на
наведените лица е во тек.
И во 2016 година, во согласност со член 13 од Правилникот за начинот на
постапување со анкетните листови за службените лица, државните органи,
единиците на локалната самоуправа и правосудните органи, до ДКСК ги
доставуваа полугодишните прегледи за состојбата со поднесените анкетни
листови на нивните вработени.
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АНТИКОРУПЦИСКА ПРОВЕРКА НА ЛЕГИСЛАТИВАТА
Со донесувањето на Методологијата за антикорупциска проверка на
легислативата

што

претставува

унапредување

на

спроведувањето

на

надлежностите утврдени во Законот за спречување на корупцијата и Законот за
спречување на судир на интереси, утврден е начинот на кој ќе се спроведува
процесот на антикорупциска проверка.
Во насока на ефектуирање на процесот на антикорупциска проверка на
легислативата, Владата на Република Македонија донесе Деловник за
дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија
(„Службен весник на РМ“ бр. 41/16), со кој членот 68 став 1 се дополнува со
точка 13 каде што се утврдува дека министерствата и другите органи на
државната управа, материјалите што ги доставуваат до Владата за
разгледување,

утврдување,

односно

донесување,

задолжително

да

ги

доставуваат и до Државната комисија за спречување на корупцијата на
мислење (сите предлози на закони кои подлежат на процена на влијанието на
регулативата).
ДКСК, во согласност со измената на Деловникот за работа на Владата на
Република Македонија, а постапувајќи по Методологијата за АПЛ, со посебен
ангажман, обврска и експертиза, го носи своето мислење за сите предлогзакони во подготовка кои се доставуваат до Комисијата заради добивање на
мислење, со што се придонесува кон професионално обликување на
легислативата од аспект на превенција на корупцијата и судирот на интереси.
Зајканувањето

на

капацитетите

на

ДКСК

по

екипирањето

на

Одделението за антикорупциска проверка на легислативата во текот на 2016
год. продолжи и со соработката на ДКСК со Регионалната антикорупциска
иницијатива (РАИ).
За поефикасна примена на Методологијата за АПЛ, Регионалната
антикорупциска иницијатива (РАИ) ја одржа и првата обука на тема
„Антикорупциска проверка на легислатива“ на 28-29 ноември 2016.
Во функција на ефикасно работење на Одделението, во текот на 2016 е
подготвена и Процедура за антикорупциска проверка на легислативата, и врз
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основа на истата ДКСК ќе донесе Извештај за антикорупциска проверка на
легислативата по извршената проверка на предлог-законот.
Државната комисија за спречување на корупцијата, по поднесеното
барање од Министерството за внатрешни работи за антикорупциска проверка
на легислатива на „Предлог-законот за изменување на Законот за внатрешни
работи“, во согласност со Методологијата спроведе постапка, изготви извештај
и истиот го достави до Министерството за внатрешни работи.

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЗАКОНОТ
ЗА ЗАШТИТА НА УКАЖУВАЧИТЕ
Законот за заштита на укажувачи („Службен весник на Република
Македонија“ број 196/2015) со кој се уредуваат заштитеното пријавување во
јавниот и приватниот сектор, правата на укажувачите, како и постапувањето и
должностите на институциите, односно правните лица во врска со заштитеното
пријавување и обезбедувањето заштита на укажувачите, е донесен на 09. 11.
2015 година од Собранието на Република Македонија. Во март 2016 година,
министерот за правда ги донесе подзаконските акти кои произлегуваат од
Законот за заштита на укажувачи: Правилник за заштитено внатрешно
пријавување во институциите во јавниот сектор, Правилник за заштитено
надворешно пријавување и Правилник за насоки за донесување на внатрешни
акти за заштитено внатрешно пријавување во правното лице во приватниот
сектор. Примената на Законот за заштита на укажувачи и на подзаконските акти
коишто произлегуваат од него започна на 18. 03. 2016 година.
Постапувајќи во согласност со надлежностите утврдени во Законот за
заштита на укажувачите, ДКСК во извештајниот период презеде активности во
насока на градење на системот на заштита на укажувачите за заштитено
внатрешно и надворешно пријавување. Во април 2016 година ДКСК назначи
овластено лице за прием на пријави од укажувачи во ДКСК.
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По започнувањето на примената на Законот и подзаконските акти што
произлегуваат од него, институциите започнаа да доставуваат до ДКСК
известувања за назначени овластени лица за прием на пријави од укажувачи.
Постапувајќи во согласност со член 2 став (1) од Правилникот за
заштитено внатрешно пријавување, вкупно 29 институции од јавниот сектор
доставија Известување за овластено лице за прием на пријави од укажувачи во
јавниот сектор, додека вакво известување за овластено лице доставија 20
институции од приватниот сектор, иако според Законот не се обврзани да
достават такво известување до ДКСК.
Постапувајќи во согласност со одредбите од Законот за заштита на
укажувачите и правилниците, 42 институции од јавниот сектор доставија
полугодишен извештај за периодот 13. 03.-30. 06. 2016 година, додека за
периодот 01. 07.-31. 12. 2016 година, до ДКСК, полугодишни извештаи за
примени пријави од укажувачи доставија вкупно 18 институции од јавниот
сектор.
Од анализата на доставените извештаи може да се констатира дека и во
двата периода за кои се доставени извештаи не е поднесена ниту една пријава
од укажувач во институциите.
Со цел зголемување на транспарентноста во делот на заштитата на
укажувачите во рамките на ИПА 2010 твининг-проектот „Поддршка за
ефикасна превенција и борба против корупцијата“ беше изработен Прирачник
за заштита на укажувачите, кој е наменет за вработените во јавната
администрација, но, исто така, може да биде корисен и за пошироката јавност и
граѓаните кои се секојдневно упатени на контакти со администрацијата.
Прирачникот е објавен на веб-страницата на ДКСК, www. dksk.org.mk.
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ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ
Во насока на реализација на активностите од ИПА 2010 твинингпроектот „Поддршка за ефикасна превенција и борба против корупцијата“,
ДКСК, како главен корисник и Сојузната служба за администрација на
Германија, во соработка со Министерството за правда, Државниот завод за
ревизија, Агенцијата за управување со одземен имот, Академијата за судии и
јавни обвинители и други вклучени институции остварија над 119 експертски
мисии во текот на 2016 година. Проектот започна во јули 2014 година и заврши
во октомври 2016 година и при што беа остварени вкупно 205 експертски мисии
за реализација на осумте проектни компоненти разработени во 38 активности и
подактивности.
Во основа, Проектот беше насочен кон поддршка на активностите за
унапредување на правната рамка и нејзиното спроведување, како и јакнење на
механизмите

за

превенција

и

борба

против

корупцијата,

натамошно

зајакнување на капацитетите и соработката меѓу ДКСК и органите за
спроведување на законот, правосудството и други надлежни органи за
превенција, откривање, кривично гонење и санкционирање на кривични дела на
корупција.
Успешната реализација на активностите даде исклучителен придонес во
остварувањето на, пред сè, долгорочно ориентираните цели за натамошно
јакнење на националната антикорупциска структура. Овие цели се однесуваа на:
-

Оценка и препораки за унапредување на антикорупциската рамка во
насока на прилагодување кон европското законодавство. Во рамките на
активностите што беа реализирани за остварување на оваа цел,
експертите направија анализа и препораки за подобрување на Законот за
спречување на корупцијата, Законот за спречување судир на интереси и
на Законот за лобирање, направена е оценка на Законот за заштита на
укажувачите, одредени одредби од Кривичниот законик и Законот за
кривична постапка, како и на Законот за управување со конфискуван
имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна
постапка.
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-

Зајакнување и проширување на ИКТ капацитетите на ДКСК во делот на
пријавувањето и следењето на имотната состојба на службените лица. Со
поддршка на експертите од Германија беше развиен софтвер за
електронски регистар на избрани и именувани лица. Регистарот е ставен
во функција во јуни 2016 година. Исто така, изготвено е ИТ решение за
електронско поднесување на анкетните листови и на изјавите на
интереси, но за негово ставање во употреба неопходни се измени во
соодветните закони.

-

Креирање на софтверско решение за Методологијата за статистичко
следење на случаи на корупција и на антикорупциски политики.
Софтверот беше изготвен во втората половина на 2016 година и во тек се
неопходните подготвителни работи за негово ставање во функција.

-

Во насока на натамошно зајакнување на капацитетите на надлежните
институции, беа организирани над 40 тренинзи и работилници за
службени лица, судии и јавни обвинители, ревизори, пратеници,
новинари, приватен сектор. Исто така, беа изработени голем број на
прирачници и водичи како практични алатки што можат да послужат во
секојдневното работење на службените лица, но и на пошироката јавност,
со цел да се запознае со спецификите во областите на судирот на
интереси, заштитата на укажувачите, процената на ризици од корупција,
ревизијата на регуларноста на финансискиот извештај за изборната
кампања,

ревизијата

на

регуларноста

на

политичките

партии,

конфискацијата, унифицираната судска практика и други. Сите водичи и
прирачници се поставени на интернет-страницата на ДКСК. Беа
реализирани и низа работилници за тренинг на тренери за превенција на
корупцијата и на судирот на интереси и за интегритет со претставници од
ДКСК, Министерството за правда, Царинската управа, МВР и други
институции, кои се обучени во иднина да реализираат обуки за
службените лица.
-

Со цел јакнење на свеста и за механизмите и алатките за превенција на
корупцијата и судирот на интереси и за јакнење на интегритетот беа
организирани низа конференции за бизнис-секторот, единиците на
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локалната самоуправа, политичките партии. Исто така, развиена е
платформа за е-учење за претставниците од јавниот сектор.
-

Со цел полесен пристап и содржини за посебни целни групи, креирана е
нова концепциски прилагодена интернет-страница на ДКСК (www. dksk.
mk).
Како последователна активност на ИПА 2010 твининг-проектот

„Поддршка за ефикасна превенција и борба против корупцијата“, а со цел
заокружување на системот на интероперабилност кој ќе овозможи поврзување
и електронска размена на податоци меѓу надлежните институции, во втората
половина на 2016 година започна проектот ИПА/ТАИБ 2012 „Изработка на
физибилити студија и технички спецификации за набавка на опрема за
институциите во областа на правосудството и внатрешните работи“. ДКСК
активно учествуваше во подготовката на овој проект што треба да биде
реализиран во текот на 2017 година, во кој, покрај развивањето на неопходните
веб-сервиси за размена на податоци, предвидена е и информатичка опрема за
ДКСК како поддршка на платформата за интероперабилност, но и за нејзиното
тековно работење.

ОТВОРЕНО ВЛАДИНО ПАРТНЕРСТВО
Република Македонија пристапи кон глобалната инцијатива за Отворено
владино партнерство во 2011 година. Во согласност со обврските за сите земји
кои се приклучија кон оваа инцијатива да достават акциски планови за
спроведување на мерките од инцијативата, Владата на РМ во јуни 2012 година
го усвои првиот Акциски план за Отворено владино партнерство, а во мај 2014
година беше усвоен вториот Акциски план за Отворено владино партнерство за
периодот 2014-2016 година. Државната комисија за спречување на корупцијата,
во овој акциски план беше назначена за координатор на работната група за
приоритет 4 „Спречување на корупцијата и промовирање на принципите на
добро управување“.
Во февруари 2016 година започна процесот за подготовка на третиот
национален Акциски план за Отворено владино партнерство 2016-2018. Како
42

резултат на широк консултативен процес со сите релевантни државни органи,
општата јавност и директна вклученост на претставници од граѓанскиот сектор,
беше подготвен третиот национален Акциски план за Отворено владино
партнерство за 2016-2018 година.
Претставници од ДКСК беа вклучени во процесот на изготвување на
новиот Акциски план за Отворено владино партнерство за 2016-2018 година, а
во рамките на приоритетите утврдени во акцискиот план, Државната комисија
за спречување на корупцијата е определена како водечка институција за
спроведување на заложбите во приоритет 4 „Спречување на корупцијата и
промовирање на доброто владеење“.

АНТИКОРУПЦИСКА ЕДУКАЦИЈА
Остварувајќи ги своите законски надлежности на планот на јакнење на
превентивата од корупција и судир на интереси, Државната комисија за
спречување на корупцијата во извештајната 2016 година спроведе 4 обуки во
рамките на годишната програма за генерички обуки на административни
службеници на тема „Антикорупциски мерки и етика во државната служба”, во
организација на Министерство за информатичко општество и администрација.
Беа обучени вкупно 54 административни службеници.
Државната комисија за спречување на корупцијата продолжи со активно
учество во улога на обучувач и на обуките и советувањата наменети за
претставниците од правосудните органи, организирани од страна на
Академијата за судии и јавни обвинители. Во согласност со годишниот календар
на Академијата за судии и јавни обвинители за реализација на обуките на тема
превенција на корупција и судир на интереси, добро владеење, интегритет и
етика, реализирани се 11 обуки за судиите, јавните обвинители, судиитепоротници, судските и јавнообвинителските службеници. Опфатени се околу
240 учесници.
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АНТИКОРУПЦИСКА ЕДУКАЦИЈА НА
УЧЕНИЦИТЕ ОД СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА
ДКСК и во текот на 2016 година продолжи со напорите за едукација на
учениците на сите возрасти. Имено, по успешното заокружување на проектот
Антикорупциска едукација на учениците од основните училишта, Државната
комисија за спречување на корупцијата изготви проект „Антикорупциска
едукација на учениците од средните училишта” со план и динамика за
остварување на предвидените активности. Активностите би се реализирале во
текот на 2017 и 2018 година, со утврдени подактивности и рокови за
реализација Имајќи ја предвид целта на проектот и потребата од воведување на
антикорупциски програми и содржини во образовниот процес во средните
училишта, активностите од проектот се насочени кон справување со проблемот
на слабото познавање на младите за штетноста од корупцијата и системско
интегрирање на антикорупциските предавања во образовниот систем.
По обезбедена согласност и целосна поддршка и подготвеност од страна
на Министерството за образование и наука за реализација на проектот,
Државната комисија за спречување на корупцијата продолжи кон следниот
чекор - формирање на експертски тим за утврдување на содржината и формата
на предавањата составен од: претставници на ДКСК, два претставника од МОН,
еден од Бирото за развој на образованието, еден од граѓанска организација и
два локални експерта.
За успешно реализирање на проектот ДКСК е во процес на обезбедување
на финансиска и друг вид на поддршка од меѓународни организации.
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СПРОВЕДУВАЊЕ НА АНАЛИЗА НА
ДИСКРЕЦИОНИТЕ ОВЛАСТУВАЊА И
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРЕПОРАКИТЕ ОД ИСТАТА
Во четвртиот квартал од 2016 година, Државната комисија за
спречување на корупцијата, со цел намалување на просторот за корупција, го
разви проектот: Спроведување на анализа на дискреционите овластувања и
имплементација на препораките од истата. Проектот е во насока на
имплементација на една од препораките на Извештајот од квалитативната
анализа на антикорупциските мерки во политиката, спроведена од ОБСЕ, а е
констатирано како проблем/ризичен фактор во Државната програма за
превенција и репресија на корупцијата 2011-2015 како: висок степен на
дискрециони овластувања со големи разлики во нивниот интензитет меѓу
одделни јавни функции.
Имајќи предвид дека и по завршувањето на оваа Државна програма
состојбата не беше надмината, со Државната програма за превенција и
репресија на корупцијата и превенција и намалување на појавата на судир на
интереси 2016-2019 како активност се предвиде „Анализа на дискреционите
овластувања во сите сегменти во системот на власта“, чија реализација се
очекува што поскоро.
Во насока на успешна реализација на активноста најнапред се започна со
формирање на работна група составена од претставници на засегнати
институции во процесот, каде што покрај Државната комисија за спречување на
корупцијата, свој придонес се очекува да дадат и Владата на РМ,
Министерството за правда, Секретаријатот за законодавство, Министерството
за информатичко општество и администрација, Агенцијата за администрација и
граѓанската организација МЦМС.
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СЛЕДЕЊЕ НА РАБОТАТА НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА
СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА
Државната комисија за спречување на корупцијата кон крајот на 2016
година, имајќи ја предвид долгогодишната соработка и заемна поддршка во
спроведувањето

на

активности

помеѓу

ДКСК

и

МЦМС,

ја

поддржа

имплементацијата на проектот „Следење на работата на Државната комисија за
спречување на корупцијата”. Овој проект има за цел да обезбеди придонес кон
зголемување на транспарентноста, отчетноста и подигањето на јавната свест за
ефектите од работата на ДКСК.

TAIEX ПРОЕКТИ ВО 2016 ГОДИНА
TAIEX е инструмент на Европската комисија за техничка помош и размена
на информации што ја помага јавната администрација во однос на
приближување, примена и спроведување на европското право, како и
олеснување во размената на најдобрите практики на ЕУ.
Во почетокот на 2016 година, ДКСК врз основа на скенираните потреби и
Програмата за работа за 2016 година, изготви план за TAIEX проекти по кој
аплицираше и реализираше вкупно 5 студиски посети на тема:
1.
2.
3.
4.

Градење и јакнење на концептот на интегритет
Систем на интероперабилност
Антикорупциска проверка на легислативата
Подобрување на финансиското работење и контрола, со особен
фокус на процената на ризици од корупција
5. Статус, компетенции и пракса на антикорупциските агенции
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СОРАБОТКА СО РЕГИОНАЛНАТА
АНТИКОРУПЦИСКА ИНИЦИЈАТИВА

Во рамките на веќе воспоставената соработка помеѓу РАИ и ДКСК,
Државната комисија за спречување на корупцијата во 2016 година реализираше
активности во насока на унапредување на капацитетите на Одделението за
антикорупциска проверка на легислативата. Во таа насока беше реализирана
средба со високи претставници на РАИ заради скенирање на потребите на
ДКСК.
Обезбедено е мислење и оценка за ефективна примена на
Методологијата за антикорупциска проверка на легислативата, донесена од
страна на ДКСК, а за поефикасно спроведување на процесот.
Во последниот квартал од 2016 е реализирана обука за вработените од
Одделението за антикорупциска процена на легислативата, на тема Практични
искуства во спроведувањето на антикорупциска проверка на легислативата.

ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА
Во исполнувањето на своите законски обврски ДКСК настојува односите
со јавноста да ги гради како одговорна институција која е присутна во
медиумите, за да придонесе за објективно информирање на граѓаните на начин
и во мерка што одговараат на нејзината општествена позиција и улога. Преку
различни форми на односи со јавноста ДКСК континуирано нуди информации
за своето постапување и за прашања што се наметнуваат како актуелни од
аспект на препознавање и спречување на корупцијата и судирот на интереси.
Сите позначајни пишани документи ДКСК ги објавува на својата веб-страница, а
некои посебно ги проследува до одделни корисници на информации од
областите на нејзиното дејствување. Во таа насока, во текот на 2016 година, на
веб-страницата на ДКСК се објавени 62 информации за тековното работење на
Државната комисија за спречување на корупцијата, за случаи на корупција и
судир на интереси. Исто така, одржана е една прес-конференција, направени се
3 интервјуа на претседателот на ДКСК, дадени се 3 изјави за медиумите од
портпаролот на ДКСК, дадени се 25 одговори на поставени новинарски
прашања преку електронска пошта, во врска со корупција, судир на интереси,
како и од аспект на следење на имотната состојба на функционерите.
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Државната комисија за спречување на корупцијата во 2016 година одржа
3 конференции и 3 работилници кои беа медиумски покриени и на кои покрај
свои излагања, претседателот на ДКСК даде неколку изјави за медиумите.

ПОСТАПУВАЊЕ ПО БАРАЊА ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД
ЈАВЕН КАРАКТЕР, ВО СОГЛАСНОСТ СО ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН
ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Со Уставот на Република Македонија, како едно од основните права на
граѓанинот од корпусот – „Граѓански и политички слободи и права“ е
гарантиран слободниот пристап до информациите, слободата на примање и
пренесување на информациите.
Ваквото

гарантирано

основно

право

е

операционализирано

со

донесувањето на Законот за слободен пристап до информации од јавен
карактер, со кој се обезбедува јавност и отвореност во работењето на имателите
на информации и овозможува физички и правни лица да го остваруваат
правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.
Тргнувајќи од начелото на јавност, утврдено во Законот за спречување на
корупцијата, притоа имајќи предвид дека јавноста и отвореноста во работењето
се во функција на мерките и активностите кои ги презема Државната комисија
за спречување на корупцијата, Државната комисија со посебен професионален
однос пристапува кон предметите кои се заведени по доставени барања за
слободен пристап до информации од јавен карактер.
Така, во текот на 2016 година, до Државната комисија за спречување на
корупцијата беа поднесени 33 барања за пристап до информации од јавен
карактер.
Државната комисија по сите поднесени барања постапи во законскиот
рок, утврден во Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
Од вкупно поднесените 33 барања за пристап до информации од јавен
карактер, позитивно е одговорено на 29 барања, а 4 барања се одбиени, во
согласност со член 6 од Законот за слободен пристап до информации од јавен
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карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/06, 86/08, 06/10,
42/14, 148/15 и 55/16).
Во текот на извештајниот период се поднесени вкупно 10 жалби кои се
усвоени од страна на второстепениот орган.
ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ПО БАРАЊА ЗА ПРИСТАП ДО
ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР, ВО СОГЛАСНОСТ СО ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН
ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

(за периодот од 01. 01. 2016 до 31. 12. 2016 година)
Број на поднесени барања

33

Број на решени барања

33

Барања за кој рокот сè уште тече (постапката е во тек)

00

Број на позитивно одговорени барања

29

Број на одбиени барања

04

Број на вложени жалби против првостепени одлуки (решенија и заклучоци)

10

Број на усвоени жалби

10

Број на преиначени првостепени одлуки по постапување на Комисијата за заштита
на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер

00

Број на одбиени жалби

00

Број на отфрлени жалби

00

Број на случаи на молчење на Комисијата за СПИЈК

00

Број на барања за поведување на прекршочна постапка и поведени прекршочни

00

постапки
Број на изречени прекршочни санкции

00

Број на поведени управни спорови против конечна одлука на Комисијата за СПИЈК

00

Број на донесени судски одлуки

00
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ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА
1.

Извештајот за работата и за преземените мерки и активности на

Државната комисија за спречување на корупцијата во 2016 година, се однесува
на година во која е работено на доследна и целосна реализација на
надлежностите на ДКСК што произлегуваат од Законот за спречување на
корупцијата, Законот за спречување судир на интереси, Законот за лобирање и
Законот за заштита на укажувачите.

Извештајот, во исцрпниот приказ на

работењето на ДКСК ги следи и сите активности и задачи од приоритетно
значење на планот на стратегиското планирање на борбата против корупцијата,
посебно реализираните обврски што за ДКСК произлегоа од листата на итни
реформски приоритети за Република Македонија (јуни 2015) доставен од страна
на Европската комисија, годишните извештаи на ЕУ за напредокот на Ррпублика
Македонија, препораките на ГРЕКО, како и препораките содржани во други
меѓународни и домашни стратешки документи.
2.

Државната комисија за спречување на корупцијата во извештајната

година оствари вонредно интезивна активност во делот на нејзиното надлежно
постапување во спречување на корупцијата во политиката, со оглед на фактот
што се работи за изборна година во која ДКСК работеше непосредно на
спроведувањето на Законот за спречување на корупцијата и Изборниот законик.
Искуствено се покажа дека постапувањето на ДКСК во врска со предвремените
избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, низ процес на
непосредно давање мислење и сугестии кон државните органи и другите
институции на централно и на локално ниво, како и кон поединци, има значаен
удел на планот на превенцијата на прекршувањето на законските норми од
изборната сфера.
3.

Во 2016 година Државната комисија за спречување на корупцијата

продолжи доследно и со несмален интензитет да ги остварува своите законски
надлежности во спречувањето на корупцијата и судирот на интереси во
вршењето на работите од јавен интерес и во вршењето на јавните овластувања.
Постапувањето по вкупно 436 предмети од областа на спречување на
корупцијата и судирот на интереси, резултираше со покренување на вкупно 13
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иницијативи за поведување постапка пред надлежен орган за разрешување од
извршување јавни овластувања и должности на лица кои постапиле спротивно
на законските прописи.
4.

Во

спроведувањето

на

надлежноста

на

ДКСК

за

следење

и

евидентирање на имотната состојба на избраните и именуваните лица,
извештајната година ја одбележа ставањето во функција на Регистарот на
избрани и именувани лица со што се создаде еден ефикасен механизам за
ефектуирано постапување на ДКСК во делот на евидентирањето и следењето
на имотната состојба и интересите. Како заклучок од практичната работа и
постапување на ДКСК во овој сегмент, се наметнува потребата од зајакнување
на казнената политика во спречувањето на корупцијата и судирот на интереси
пред се во оперативната сфера при изрекувањето на санкциите.
5.

Државната програма за превенција и репресија на корупцијата и

превенција и намалување на појавата на судир на интереси со Акционен план
2016-2019 и нејзиното остварување се одраз на високот степен на посветеност
и континуитетот на ДКСК во креирање сеопфатни и ефикасни решенија за
надминување на корупцијата и судирот на интереси и во координирање и
поттикнување на сите движечки сили за имплементација на донесените
стратегиски антикорупциски документи. Извештајната 2016-та беше прва
година од спроведувањето на Државната програма за периодот 2016-2019
година, во која е остварено солидно и вообичаено темпо на реализација на
активностите споредено со претходните државни програми, од 49%.
6.

Извештајната 2016 година претставува чекор напред во поглед на

остварувањето на отпочнатиот процес на антикорупциска проверка на
легислативата, преку обезбедување и јакнење на севкупните капацитети на
ДКСК за негово спроведување. Ефикасната

имплементација на оваа

превентивна мерка, насочена кон донесување јасни и прецизни закони во кои ќе
се намали просторот за појава на корупција, има посебен приоритет во
работењето на ДКСК, во сообразност со стратегиските цели на државата за
борба против корупцијата и развојните и реформските процеси.
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7.

Практичното искуство и значењето на меѓуинституционалната и

меѓународната

соработка

во

ефикасното

спречување

на

корупцијата

придонесува ДКСК со посебно внимание да ја развива токму таа компонента од
својата работа. Воспоставената солидна база на соработка со институциите со
надлежности на полето на корупцијата и со граѓанскиот сектор дава позитивни
резултати, што на планот на проектното работење овозможува координиран
пристап. Во 2016 година, ДКСК ја заокружи реализацијата на активностите од
ИПА 2010 Твининиг проектот “Поддршка за ефикасна превенција и борба
против корупцијата“, а последователно на оваа активност, со цел заокружување
на системот на интероперабилност, активно учестуваше во подготовката на
Проектот ИПА/ТАИБ 2012 „Изработка на физибилити студија и технички
спецификации за набавка на опрема за институциите во областа на
правосудството и внатрешните работи“.
8.

Транспарентноста, јавноста и отчетноста на ДКСК се основни принципи

во нејзиното работење. ДКСК преку својот одговорен однос и сериозниот
пристап кон третирањето на корупцијата и информирањето на јавноста за
своето постапување, континуирано и објактивно известува и информира за
прашања што се наметнуваат како актуелни од аспект на препознавање и
спречување на корупцијата и судирот на интереси.
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